Školská jedáleň, Adyho ul.4, Štúrovo

Dodatok č.1
k vnútornému prevádzkovému poriadku
Vnútorný predpis Školskej jedálne sa dopĺňa o opatrenia v prípade výskytu zvýšenej
chorobnosti spôsobenými rôznymi vírusmi, epidémie chrípky, resp. inej potreby hygienických
požiadaviek.
V školskej jedálni (ďalej ŠJ) sa odporúča:
1. Denne sledovať zdravotný stav zamestnancov, v prípade ochorenia uvoľniť
z pracovného procesu,
2. V rámci vzdelávacieho procesu zamestnancov je potrebné zabezpečiť poučenie
zamerané na predchádzanie šírenia akútnych respiračných ochorení a chrípky,
správanie pri kýchaní a kašľaní a správne umývanie rúk,
3. Vykonávať časté a účinné vetranie
4. Umývať podlahy 2 denne, 1x ráno a 1x po skončení výdaja obeda.
5. Podľa potreby vykonávať aj denne dezinfekciu všetkých podláh v ŠJ a povrchov,
6. Podávať nápoje s čerstvou citrónovou šťavou, resp. zabezpečiť zvýšený príjem
vitamínu C (čaje s citrónovou šťavou, šaláty)
7. V prípade prudkého nárastu absencíí zamestnancov v súvislosti s akútnym respiračným
ochorením a chrípky požiadať o prerušenie pracovného procesu.
V prípade koronavírusu Covid-19 sa odporúča dodržiavať nasledovné opatrenia:
•
•
•
•
•
•

•
•

umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a
voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami
zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne ju zlikvidovať
vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo
kýcha
14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj
zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť); v prípade klinických
príznakov po návrate je potrebné kontaktovať lekára a informovať ho o cestovateľskej
anamnéze.
ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma
na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe
v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov
V Štúrove 03.03.2020
................................................
Riaditeľka školskej jedálne

Věra Gubricová

Zoznam zamestnancov
Zamestnanci svojim podpisom potvrdzujú, že boli oboznámení dňa 03.03.2020 s dodatkom
k prevádzkovému poriadku.
Meno:

Dátum:

Mária Feketeová

03.03.2020

Anna Vetorová

-//-

Anna Flenderová

-//-

Silvia Varkulíková

-//-

Renáta Kollarová

-//-

Anna Dikáczová

-//-

Stanislava Adamová

-//-

Klára Komáromiová

-//-

Sabina Bogdányiová

-//-

Angelika Komáromiová

-//-

Lívia Čachová

-//-

Alena Ivaničová

-//-

Podpis:

