
Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania 

uzatvoreného sektoru. 

Zariadenia spoločného stravovania tzv „uzatvoreného sektoru“ poskytujú stravovacie 

služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na 

pracoviskách, v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach.  

1. Pre príchod stravníkov je nutné prijať režimové opatrenia, aby neboli priestory jedálne 

preplnené a zamestnanci mohli prichádzať po menších skupinkách. Odporúčané je, aby 

pri stole nesedel viac ako jeden stravník. Veľkosť skupinky tak možno odvodiť od 

veľkosti jedálne a počtu jedálenských stolov, pričom stoly musia byť rozmiestnené 

minimálne 2 metre od seba. V prípade, že je zabezpečená uchovávanie hotových jedál 

nad 60 °C resp. 65 °C v zmysle dokumentácie HACCP je možné úsek určený na výdaj 

jedál predĺžiť. 

Pre stravovanie verejnosti platia pravidlá uvedené v opatrení OLP12595/2020 zo dňa 

15.03. 2020, kedy je predaj pokrmov možný iba mimo priestorov stravovacieho 

zariadenia s odporúčaním časovo oddeliť tento výdaj na začiatok času výdaja.  

2. Priestory, do ktorých stravníci vstupujú, musia byť pravidelne dezinfikované účelovým 

dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a 

dobou pôsobenia. Pozornosť musí byť venovaná najmä povrchom, ktorých sa stravníci 

dotýkajú, prípadne, ktoré môžu byť kontaminované kvapôčkami  vznikajúcimi pri 

kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Jedná sa najmä o podlahy, kľučky, obslužné a výdajné 

pulty, WC. V čase výdaja je nutné zaviesť systém dezinfekcie jedálenských stolov, 

výdajných pultov, kľučiek v pravidelných 0,5 – 1 hodinových intervaloch účelovým 

dezinfekčným prostriedkom. 

3. Dôležité je venovať zvýšenú pozornosť umývaniu stolového riadu a tácok. V prípade 

strojového umývania v umývačke riadu je nutné zvoliť program s najvyššou možnou 

teplotou umývania a oplachom  vodou minimálne s teplotou 80 °C.  

      Pri ručnom umývaní je nutné použiť teplotu vody minimálne 50 °C, riad ako i tácky 

dôkladne umyť a po umytí dezinfikovať účinným dezinfekčným prostriedkom 

s virucídnym účinkom vhodným pre potravinárske priestory. Riad a tácky sa po 

vykonanej dezinfekcii (po stanovenom čase pôsobenia) sa musí opláchnuť a nechať 

voľne osušiť. 

4. V prípade konzumácie jedál na mieste odporúčame príbory vydávať zabalené do servítka 

jednotlivo každému stravníkovi spolu s výdajom jedla.  

5. Pokrmy je nutné baliť iba do nových, nepoužitých obalov. Balením pokrmov 

a potravín do nádob prinesených spotrebiteľom sú zamestnanci i spotrebitelia vystavení 

zvýšenému riziku šírenia nákazy. Je nutné zdôrazniť význam obalov potravín ako 

ochranného prvku pred kontamináciou.  



V prípade rozvozu pokrmov do nádob na výmenu (obedárov) je nutné zabezpečiť ich 

dôkladné umytie tečúcou teplou vodou s teplotou minimálne 50 °C a následnou 

dezinfekciou účinným dezinfekčným s virucídnym účinkom vhodným pre 

potravinárske priestory. Nádoby po vykonanej dezinfekcii (po stanovenom čase 

pôsobenia) sa musia opláchnuť a nechať voľne osušiť. Ak pre uvedenú činnosť nemáte 

k dispozícii priestory je nutné vydávať pokrmy iba v jednorázových nevratných 

obaloch. 

Obsluhujúci personál musí byť poučený o nutnosti dodržiavania zásady respiračnej 

hygieny a pravidelného a častého umývania rúk vodou a mydlom. V situáciách, kedy 

nie je možné vykonať hygienu rúk vodou a mydlom, je nutné použiť alkoholový 

dezinfekčný prostriedok minimálne so 70 %  obsahu alkoholu.  

6. Pre stravníkov pri vstupe do jedálne poskytnúť možnosť dezinfekcie rúk. 

7. Je potrebné zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed.  

8. Personál, ktorý javí príznaky respiračného ochorenia, musí byť vylúčený z pracovnej 

činnosti.  

9. Obsluhujúci personál sa má vyvarovať úzkeho kontaktu so stravníkmi a má používať 

osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane ochranného rúška. 

10. Pri manipulácii s nebalenými potravinami vrátane výdaja hotových jedál je obsluhujúci 

personál povinní používať jednorázové rukavice. 

 

 

 


