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OSEBNI PREVZEM HRANE NA PREVZEMNIH MESTIH
Priporočila za gostinske lokale in njihove zaposlene ob epidemiji
novega koronavirusa SARS-CoV-2 glede možnosti osebnega
prevzema hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen
minimalni stik s strankami
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Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 53/2020) se z
namenom postopnega sproščanja ukrepov za potrošnike od 20.4.2020 dovoljuje tudi osebni
prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

V tej zvezi je v lokalih ali kioskih možno organizirati način prevzema artiklov »take away«,
»drive in« in »to go« ob predpostavki, da njihova prostorska ureditev omogoča, da stranke
hrano/sladoled/pijačo pred lokali, pred kioski naročijo in tudi sprejmejo preko namenskih
zaščitenih izdajnih mest npr. okenc.

Za vse zaposlene v lokalu velja:
-da smiselno upoštevajo navodila, ki veljajo za trgovino
(dostopno na:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prodajalne-in-njihove-zaposlene-ob-epidemiji-novegakoronavirusa-sars-cov-2 in navodila, ki veljajo za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah,
ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času
epidemije (dostopno na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-indrugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob)
-da morajo od sprejema surovin do izdaje blaga ravnati skladno z načeli HACCP sistema in
zagotavljati varno delo z živili;
-da morajo upoštevati vsa navodila, priporočila za preprečevanje širjenja COVID 19 (na delo
prihajajo izključno zdrave osebe, upoštevanje načel pravilnega umivanje rok oz. razkuževanja
rok, higiena kašlja, upoštevanje medosebne razdalje, več dostopno na:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019);
-zaposleni, ki izdaja hrano/pijačo, naj nosi masko in si redno umiva oz. razkužuje roke, obvezno
po vsakem stiku z denarjem;
-stranke, v kolikor jih na izdajo hrane/pijače čaka več, morajo dosledno upoštevati medosebno
razdaljo (vsaj 2 metra);
-priporočamo, da stranka plača na brezstičen način;

-zaposleni pri okencu po vsaki stranki razkuži POS terminal.

Čeprav lokal nima urejenega namenskega izdajnega mesta, je prevzem hrane/pijače možen ob
pogoju, da se stranka in ponudnik:
- vse točno vnaprej dogovorita po telefonu,
-da, skladno z dogovorom, pride stranka ob točno določenem času na točno določen kraj
(nekje ob vhodu v lokal), kjer jo bo čaka paket s hrano/pijačo,
-da mora biti hrana pakirana v embalaži za enkratno uporabo,
-da stranka in ponudnik ves čas zagotavljata zadostno medosebno razdaljo,
-priporočamo, da stranka plača na brezstičen način.

Tudi za stranko velja, da naj bo zdrava (brez znakov okužbe dihal) in, da mora upoštevati vsa
pravila
v
zvezi
ukrepanjem
za
preprečevanje
širjenja
COVID
19
(https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).
Stranki še svetujemo, da z domov prinesenim paketom s hrano/pijačo ravna tako kot z izdelki,
ki bi jih prinesla iz trgovine (zunanje površine embalaže obriše npr. z alkoholnim robčkom).

