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Každý deň dezinfikovať všetky dotykové plochy:
kľučky, stoly. Dať zo stolov dole všetky zbytočné veci,
ktoré sú v styku so zákazníkmi (letáky, svetlá, katalógy,
obrusy a podobne).  
Usádzajte ľudí s dištancom min. 1,5 m. 
Po každom zákazníkovi dezinfikovať stôl. 
Čašníci, nedotýkať sa žiadneho kuchynského
vybavenia, odizolovať sa čo najviac od kuchyne. 
Všetok riad opakovane umývať v umývačke riadu. 
Máte možnosť nosiť rúška. 
Po každom styku s peniazmi si dôkladne umyť ruky a
vydezinfikovať ich. 
Dezinfikovať terminál po použití. 
Ľudom ponúknuť dezinfekčné utierky a zároveň ich
informovať o tom, že ich účinnosť je lepšia, ak sa
aplikujú na umyté ruky. 
Máte možnosť neobslúžiť očividne chorého zákazníka. 
Denne si merať teplotu a pri náznaku choroby
informovať o tom vedúceho.

Opatrenia (povinnosť) a odporúčania v reštaurácii:
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S POZDRAVOM

Ponúkame zvoz služobným autom, aby ste sa vyhli
verejnej doprave. 
Rešpektujte osobnú hygienu, ktorá znamená pravidelné

a riadne umývanie rúk, nekontaktovať rukami svoju
tváričku. 
Vyhýbajte sa miestam, kde sú sústredení ľudia.
Bohužiaľ, vrátane krčiem. 
Dbajte na zdravú stravu a posilnenie imunity. Firma
vám poskytne aspoň vitamín D, C a zinok. 
Zvážte používanie rúšok, nie je to hanba ani trápne.

Nejde len o nás, ide o to, aby ste boli vzorom pre
ostatných a prispeli k celospoločenskej zodpovednosti
(nejde o paniku!). 
Možno je to otázka času, keď sa ľudia budú správať

nezodpovedné, a tak vláda bude musieť pritvrdiť. A
okrem zbytočných zdravotných stresov nás budú čakať

aj nemalé finančné straty, a nakoniec   sa budeme
musieť všetci aj tak takto správať. Čo znamená, že je
lepšie urobiť to už teraz. Aj keď my už to robíme skôr
:-)

Odporúčania a možnosti pre zamestnancov:
1.

2.

3.

4.

5.
     Zmysel:
1.

2.
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