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PROVOZOVNY STRAVOVACÍCH SLUŽEB – INFORMACE PRO PROVOZOVATELE A OBČANY V SOUVISLOSTI S VYDANÝMI OPATŘENÍMI K
PREVENCÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19
V současné době stále ještě platí, že je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb
s výjimkou venkovních prostor těchto provozoven a dále s výjimkou prodeje, který se uskutečňuje např.
výdejovým oknem jako rychlé občerstvení s použitím nevratných obalů nebo jako tzv. prodej jídla s sebou.
Upřesnění některých pojmů a pravidel:


při prodeji přes výdejové okno se na pokrmy a nápoje používají jednorázové obaly (nevratné kelímky,
tácky apod.), kromě jiného z důvodů, aby se zabránilo shlukování osob např. při vracení použitých sklenic
apod., při konzumaci by se hosté měli vzdálit od výdejového okna alespoň 10 m



venkovní prostory provozovny stravovacích služeb znamenají vždy prostory mimo původní odbytovou
místnost restaurace, nejčastěji jsou řešeny jako tzv. předzahrádky před restauracemi, případně otevřené
venkovní terasy



při konzumaci vsedě ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb platí, že zde lze již podávat
pokrmy a nápoje s využitím stolního nádobí (sklenice, šálky, talíře) – pokud je k dispozici potřebné zázemí
provozovny, kde je možné použité nádobí dostatečně umýt (doporučuje se mycí program v myčce nádobí
nastavený na vyšší teplotu) – v těchto případech se předpokládá roznášení nápojů a pokrmů a sbírání
použitého nádobí obsluhou



pro provoz venkovních prostor provozoven stravovacích služeb platí pravidlo, že provozovatel umožní
hostům přístup na záchody, které jsou umístěny ve vnitřních prostorech provozovny



po celou dobu přípravy a podávání pokrmů a nápojů jsou obsluhující pracovníci povinni nosit ochranné
prostředky dýchacích cest, zákazníci nemají povinnost nosit roušky v době konzumace u stolu.

Doporučení:


před znovuotevřením provozoven poskytujících stravovací služby doporučujeme po dostatečně dlouhou
dobu nechat odtéct studenou pitnou vodu



provádění dezinfekce – detailně viz příslušná mimořádná opatření a usnesení vlády

Podrobnější informace, včetně jejich průběžné aktualizace, sledujte na webových stránkách KHS LK nebo MZ ČR.
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