
Spúšťame stravovanie žiakov ZŠ a MŠ Hargašová
Venujte pozornosť nasledovnému oznamu.

Na základe usmernenia zo dňa 22.05.2020 pre obnovenie prevádzky školských stravovacích zariadení, 
ktoré bolo vydané hlavným hygienikom Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích 
zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov služby budú poskytované nasledovne: 

Zabezpečenie stravZabezpečenie stravovania detí v MŠ: 
- stravovanie detí bude zabezpečené v bežnej podobe za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

- výdaj jedla bude uskutočnený do troch hodín od jeho prípravy, v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti.

- organizáciu stravovania detí zabezpečíme v spolupráci s vedením školy tak, aby sa skupiny tried nepremiešavali.

- stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje nebudú odoberať.

- pedagogický zamestnanec bude vypomáhať s dokladaním jedál, nápojov a príborov v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.

Zabezpečenie stravovania detí v ZŠ: 
- str- stravovanie detí bude zabezpečené v bežnej podobe za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

- pri vstupe do školskej jedálne bude zabezpečená dezinfekcia rúk.

- počas prítomnosti v školskej jedálni si deti musia prekrývať horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda.

- výdaj jedla bude uskutočnený do troch hodín od jeho prípravy, v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti.

- po dohode so zástupcami školy bude stravovania prebiehať v jedálni a dvoch priľahlých triedach tak, aby sa skupiny žiakov v triedach 
 vzájomne nepremiešavali.

- stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.

- žiaci si jedlo a n- žiaci si jedlo a nápoje budú odoberať sami cez výdajné okno školskej jedálne.

Zabezpečenie stravovania pre všetky deti ZŠ
  - Odber stravy pre deti mimo ŠKD, bude zabezpečený odberom balenej stravy cez okienko na tento účel vyhradeným.

  - Rodič alebo dieťa si môže objednať stravu oko obyčajne len so zmeneným miestom odberu stravy (viď. náhľad)
  - Ostatné veci v rámci odberu stravy ostávajú nezmenené.

  - Tak isto dobytie čipu resp. konta bude prebiehať bankovým prevodom resp. dobytím v čase od: 8:30 -9:30 v bufete u pani vedúcej 
   ako doposiaľ.

Ďakujem že Ďakujem že vaše deti a vy žiaci budete dodržiavať uvedené pravidlá. Tešíme sa na Vás. 
Compass group Slovensko


