
Základní škola a Mateřská škola Budíškovice 58,380 01 Dačice 
 

Hygienicko – dezinfekční a organizační plán školní kuchyně 
 
Organizace - Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

   známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota,kašel,         
   náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích     
   cest) nesmí do provozovny vstoupit 
- Pokud se u zaměstnance objeví během dne některý z možných        
   příznaků COVID-19, okamžitě opouští pracoviště, v případě           
   setrvání na pracovišti je pro tento případ  vyčleněno hygienické     
   zázemí tělocvičny- možnost dezinfekce, teplá voda, toaleta,         
    dostatečná izolace od ostatních 
- U chronicky nemocných či alergiků potvrzuje praktický lékař, že 
   se nejedná o infekční onemocnění Potvrzení se odevzdává 
   pouze jednou. 
- V konkrétních mimořádných situacích spojených s onemocněním    
   Covidu-19 vždy postupujeme podle pokynů KHS a dodržujeme 
všechna aktuálně platná mimořádná opatření pro dané území 
  příslušnou KHS nebo plošně Mzd. 
- Před vstupem do provozovny si dezinfikujeme ruce, po nasazení 
roušky vstupujeme do provozovny. 
- Vstup do provozovny omezíme na minimum, dealeři, dodavatelé, 
opraváři atd., mají vstup povolen jen při dodržení hygienických 
pokynů (desinfekce rukou, ochrana dýchacích cest, ochranný plášť, 
návleky na obuv) 
 
    

Postup při 
zjištění 
příznaků 
nemoci 

- Pracovníci, kteří se necítí dobře, i jen s mírnými příznaky COVID- 
   19 (zvýšená teplota nad 37,5°C, kašel-jakýkoliv, dušnost, dýchací 
    potíže, únava) navštíví lékaře a nechají si stanovit diagnózu 
- Omlouvají se telefonem /emailem, nechodí se omlouvat osobně 
- Pokud se u zaměstnance objeví příznaky během pracovní doby, 
   v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením 
  dalších obecně známých pravidel opouští pracoviště. 
- Po odchodu pracovníka se dezinfikuje vše,čeho se zaměstnanec 
  dotýkal 
-Pokud bude zaměstnanci nařízená karanténa, je možné, aby po 
  domluvě se zaměstnavatelem (je-li to organizačně a provozně 
  možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy  bude v 
  karanténě. V tomto případě zaměstnanci přísluší plat (mzda). 
  Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu 
  karantény práci vykonávat, protože v daném období je 
 



 pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě 
 nemoci 
 

Hygienické 
podminky 

 Větrání   
– 1x za hodinu minimálně po dobu 5 minut 
 
Mytí rukou 
– časté mytí rukou – po příchodu do zaměstnání, stejně 
          tak několikrát během dne, po použití Wc , před  a během    
           výdeje 
- k utírání rukou slouží papírové ručníky 
 
Jednorázové rukavice 
– častá výměna 
- mytí rukou během výměny 
- nutná výměna po otevření/zavření dveří, vyprázdnění 
  odpadkového koše 
- při práci v rukavicích se nedotýkat úst a nosu 
- vzdálenost mezi pracovníky aspoň 1 metr 



Desinfekce 
prostor a 
vybavení 

Úklid a desinfekci prostor provádí zaměstnanci 
- denně desinfekce povrchů, klik, madel, stolků, židlí, poliček, 
  skříněk, umyvadel, vodovodních baterii 
- desinfekce sociálního zařízení 1x denně 
- vynešení odpadkových košů 1x denně 
- Dezinfekce se provádí virucidním, baktericidním, fungicidním 
   prostředkem 
 
 

Stravování 
 

- Pracovníci stravovacího provozu při chystání talířů, příborů,   
   skleniček používají jednorázové rukavice 
- na stoly je připravováno jen tolik talířů, příborů, skleniček, kolik 
  má přijít strávníků 
- Strávníci chodí do jídelny ve skupinách, před vstupem do jídelny 
  jim jsou dezinfikovány ruce, po usazení na své místo si mohou 
  sundat ochranu dýchacích cest 
- polévku jim servíruje dozor jídelny, taktéž čaj,mléko vodu... 
- pro druhý chod si strávníci chodí sami s nasazenou ochranou 
  dýchacích cest 
- u výdejního okénka obdrží druhý chod, popřípadě kompot,salát.. 
- ovoce rozdává dozor jídelny 
- před příchodem další skupiny se dezinfikují stoly, židle, kliky, 
  výdejní okénko, vypínače 
- na konci dne se dezinfikuje podlaha 
Výdej stravy první den nepřítomnosti žáka 
 – výdej se nesmí  potkat s hlavním výdejem 
 - po donešení nádob jsou pracovníkem vydezinfikovány 
 - nandává vždy jeden prazovník 
 - po nandání stravy jsou strávníky ihned odnášeny 



 
 

  
 
 
 

Prezenční listina 
Níže podepsaní pracovníci stvrzují svým podpisem, že byli 
seznámeni s dezinfekčním a organizačním plánem 
 
Datum                                            Podpis pracovníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Budiškovicích 1.9.2020 
 
V Budíškovicích 1.9.2020 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 


