ПРЕПОРУКЕ ЗА ТОПЛОТЕКЕ У ТРЖНИМ ЦЕНТРИМА
1. Видљиве обавијести
-

На видном мјесту поставити обавјештење о мјерама превенције (прање и дезинфекција руку,
препоручена физичка удаљеност, употреба маски приликом преузимања хране и пића, препорука
краћег задржавања у објекту–до 15 минута).

-

Препорука је да гости одржавају физичку удаљеност од 2м.

-

Посјета објекту није дозвољена особама са симптомима (повишена температура, кашаљ, краткоћа
даха, отежано дисање…).

2. Лична хигијена запослених особа
-

Посебно је важно чешће прање руку топлом водом и сапуном најмање 20 секунди, обавезно послије
употребе тоалета, прије припреме, служења и паковања хране, као и након кашљања, кихања и
употребе марамица за нос.

-

Након прања, посушене руке дезинфиковати дезинфицијенсом на бази 70% алкохола.

-

Избјегавати додир очију, носа, уста и лица.

-

Носити личну заштитну опрему: радне униформе, маске које покривају браду, уста и нос (маску
мијењати на свака 2 сата и прије ако је влажна) и по потреби рукавице.

3. Добра хигијенска пракса током припреме и манипулације храном
-

Треба примјењивати општа правила свакодневне хигијене и добру хигијенску праксу током припреме
и употребе хране.

-

Важно да особље које учествује у припреми и дистрибуцији хране нема слиједеће здравствене
симптоме: пробавне и респираторне сметње, температуру, видно инфициране кожне лезије
(посјекотине итд.) или исцједак из ушију, очију или носа...

-

Избјегавати излагање хране у ринфузном стању (незапакован хљеб, колаче, воће, салате итд.) у
близини шалтера за послуживање или шалтера за плаћање.

-

Храну држати у посудама с поклопцем или у затвореној витрини.

-

Смањити или избацити из употребе послуживање гостију из посуда за заједничку упитребу (кечапа,
сенфа, сосова, уља, сланика, шећера, чајева и сл.), као и самопослуживање прибором из заједничкух
посуда.

4. Чишћење и дезинфекција просторија и простора
-

Прије почетка, као и током рада, чешће прати и дезинфиковати просторе и просторије објекта,
посебно тоалета средствима на бази хлора у складу с упутством произвођача.

-

Површине и предмети који се често додирују (кваке, пултови, ручке ормарића, прибор, опрема,
судопере, столови, столице, прекидачи за свјетло, славине…) чешће прати и дезинфиковати
детерџентима који се уобичајено користе.

-

Провјетравати просторије отварањем прозора, а мање кориштењем клима уређаја.

-

На улазу у објекат поставити дезобаријере (отираче натопљене дезинфекционим средством на бази
хлора у складу с упутством произвођача).

-

На спољашњој страни пулта, доступној купцима, поставити дозер са дезифекционим средством на
бази 70% алкохола.

-

Обезбједити обиљежена мјеста за хигијенско одлагање употријебљених маски, рукавица и др.
отпада у објекту тј. кесе у канти са педалом за ножно отварање.
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