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BEZPEČNOST 
ZÁKAZNÍKŮ

PRAVIDLA PRO 
ZAMĚSTNANCE

ČINNOST 
PROVOZOVNY

Omezení kapacity
• Mezi jednotlivými stoly v gastronomickém provozu bude 

dodržen odstup minimálně 100 cm (měřeno rozestupem 
mezi hranami jednotlivých stolů ze všech jejich stran)

• Maximální počet osob sedících ve skupině u jednoho 
stolu bude limitován na 6 osob

Omezení rizika přenosu nákazy
• Při vstupu do provozovny bude hostům umožněna 

dezinfekce rukou. Umístění dezinfekce je provozovatel 
povinen komunikovat u vstupu.

• Minimálně 2x denně v pracovní době a pak vždy po 
uzavření a před otevřením provozu proběhne dezinfekce 
společných ploch (kliky, madla, terminály, toalety), tedy 
míst, kterých se hosté mohou dotýkat.

• Dezinfekce stolů a židlí v případě usazení skupin bude 
prováděna před usazením nové zákaznické skupiny.

• Dezinfekce bude k dispozici na umyvadlech na toaletách

• Bude prováděna pečlivá sanitace příborů a jejich 
podávání hostovi bude probíhat individuálně.

• U vratného nádobí zajistit mytí při nejvyšší teplotě. 

• Pečivo nebo jiné tepelně neupravené jídlo bude 
připravováno individuálně, při manipulaci budou použity 
rukavice nebo pomůcky (pro zamezení dotyku).  

Bezhotovostní platby
• Hostům bude doporučeno využít bezhotovostní platbu.

Jídlo s sebou
• Možnost odnosu jídla s sebou bude pouze 

v certifikovaných jednorázových obalech.

Kontrola symptomů pro personál 
• U všech zaměstnanců bude provedena kontrola na možné 

příznaky (teplota, kašel), a  to vždy před i po směně.

• Zaměstnancům gastronomických provozů se nově ukládá 
povinnost nahlásit manažerovi restaurace telefonicky 
případné příznaky nákazy a zakazuje se příchod na 
pracoviště v případě, kdy u sebe zaměstnanec rozpozná 
možné příznaky nákazy. V tomto případě se zaměstnanec 
musí nahlásit obvodnímu lékaři a na Krajskou hygienickou 
správu a řídit se obecnými instrukcemi platnými pro 
ostatní obyvatele ČR. 

Hygiena u personálu
• Všechna výrobní střediska budou osazena 

antibakteriálními mýdly a dezinfekcí na alkoholové  
bázi pro potřeby dezinfekce rukou u personálu. 

• Nošení roušek je dobrovolné. 

• Personál pravidelně dezinfikuje svůj pracovní úbor.

Proškolení a pravidla pro personál
• Provozovatel zajistí dle pokynů státu informovanost 

personálu o zásadách prevence a o rozpoznání příznaků 
nemoci. 

• Toto školení bude povinné a bude jej provádět majitel 
gastronomického provozu ev. jím nominovaný zástupce.

• Majitel gastronomického provozu provede zápis, který 
bude na doklad srozumění podepsaný všemi zaměstnanci 
provozu, včetně pomocných sil a brigádníků

• Doklad o školení bude mít majitel ev. jím nominovaný 
zástupce kdykoliv k dispozici pro případnou kontrolu ze 
strany kontrolních orgánů.

Omezení otevírací doby
• Činnost gastronomických provozů bude omezena na 

dobu od 6:00 – 22:00 s tím, že poslední objednávky se 
budou moci přijímat nejpozději ve 21:15. 

• Majitelé gastronomických provozů budou muset 
garantovat, že po 22:00 se ve vnitřních ani vnějších 
prostorech restaurací nebudou zdržovat žádní jejich 
hosté.

Omezení rizika přenosu nákazy 
• Provozovny budou pravidelně a důkladně větrány (před 

otevřením, odpoledne, po uzavření)

• Bude prováděna častá sanitace pracovních ploch výčepů 
a barů.

• Po uzavření restaurace budou veškeré prostory 
dezinfikovány. 

Doručování zboží
• Dodavatelům nebude dočasně dovolen vstup do zázemí 

provozovny. 

• Při doručení zboží zaměstnanci dodavatele musí povinně  
používat ochranné pomůcky (např. rouška, gumové 
rukavice či dezinfekce rukou) 
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Omezení rizika přenosu
nákazy
• V každé provozovně bude všem hostům 

umožněna dezinfekce rukou. Umístění 
dezinfekce je provozovatel povinen 
komunikovat u vstupu.

• 2x denně v průběhu otevírací doby 
proběhne dezinfekce společných ploch 
(kliky, madla, terminály, toalety), tedy míst, 
kterých se hosté mohou dotýkat. Stejný 
postup bude proveden též před a po 
směně. 

• Dezinfekce stolů a židlí v případě usazení 
skupin bude prováděna před usazením nové 
zákaznické skupiny.

• Všechna umyvadla ve všech výrobních 
střediscích budou osazena antibakteriálními 
mýdly a dezinfekcí na alkoholové bázi.

Bezhotovostní platby 
• Hostům bude doporučeno využít 

bezhotovostní platbu 

Hygiena u personálu
• Všechna výrobní střediska budou osazena 

antibakteriálními mýdly a dezinfekcí na 
alkoholové bázi pro potřeby dezinfekce 
rukou u personálu. 

Proškolení a pravidla
pro nový personál 
• Provozovatel zajistí dle pokynů státu 

informovanost personálu o zásadách 
prevence. 

• Toto školení bude povinné a bude jej 
provádět majitel gastronomického provozu 
ev. jím nominovaný zástupce

• Majitel gastronomického provozu provede 
zápis, který bude na doklad srozumění 
podepsaný všemi zaměstnanci provozu, 
včetně pomocných sil a brigádníků

• Doklad o školení bude mít majitel ev. jím 
nominovaný zástupce kdykoliv k dispozici 
pro případnou kontrolu ze strany 
kontrolních orgánů

Otevírací doba
• Činnost gastronomických provozů 

bude možno obnovit bez omezení 
otevírací doby

Omezení rizika přenosu
nákazy
• Provozovny budou pravidelně a 

důkladně větrány (před otevřením, 
odpoledne, po uzavření)

• Bude prováděna častá sanitace 
pracovních ploch výčepů a barů.

• Po uzavření restaurace budou 
veškeré prostory dezinfikovány. 


