Usmernenie č. 6 KŠ TUZVO - stravovanie v Študentskej jedálni TUZVO
Krízový štáb TUZVO prijal Usmernenie č. 6 k stravovaniu v Študentskej jedálni TUZVO.
V súlade s čl. III. Usmernenia č. 3 o zabezpečení dodržiavania protiepidemiologických opatrení na
pracoviskách TUZVO, dňom 18. 05. 2020 začne výdaj stravy v Študentskej jedálni TUZVO pre
zamestnancov za sprísnených hygienických opatrení konzultovaných s RÚVZ vo Zvolene takto:
•
•
•
•
•
•

•

na výber budú 2 druhy jedál (možnosť objednať mäsité a bezmäsité) a 1 druh minútky,
vstup do Študentskej jedálne TUZVO bude zabezpečený len cez zamestnaneckú časť a výstup
z jedálne bude zabezpečený cez študentskú časť,
stravníci majú možnosť konzumovať jedlo v priestore Študentskej jedálne - bez nasadeného rúška,
alebo odobrať jedlo v jednorazových ekologických obaloch,
príbory, zabalené v servítke Vám podajú zamestnankyne Študentskej jedálne pri vydávaní porcie,
výdaj jedál bude prebiehať v čase od 11:15 hod. do 14:00 hod. podľa určeného harmonogramu
stravovania s cieľom dodržať maximálny počet 120 stravníkov v priestore jedálne naraz,
medzi jednotlivými skupinami stravníkov bude 10 minútová prestávka, určená na dezinfekciu
priestorov jedálne a povrchov stolov a výdajných pultov, preto žiadame o dodržiavanie určeného
času výdaja jedál,
jednorazové ekologické obedáre z cukrovej trstiny Vám na požiadanie vydajú zamestnankyne
Študentskej jedálne TUZVO. Ich výdaj je spoplatnený sumou 0,20 € / ks za obedár na hlavné jedlo
a 0,35 € / ks za obedár s vrchnákom na polievku. Platbu za obedár vykonáte pomocou preukazu
zamestnanca na snímači pri výdajnom okienku.

Prevádzka ATRIUM RELAX bude otvorená taktiež od 18. 05. 2020 v skrátenom režime v čase od 8:00
hod. do 14:00 hod. Vstup do ATRIUM RELAX bude zabezpečený hlavným vchodom a vychádzať sa
bude bočným východom cez terasu. Na konzumáciu nápojov a jedál sú určené len priestory vonkajšej
terasy!
Žiadame Vás, aby ste dodržiavali toto usmernenie a hygienické opatrenia platné na pracoviskách
TUZVO – noste rúško alebo inú ochranu tváre, dezinfikujte si ruky pri vstupe a výstupe z priestorov
Študentskej jedálne TUZVO a dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť!
Harmonogram stravovania, platný pre 21. kalendárny týždeň – v záujme zachovania objektivity sa bude
po týždni meniť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11:15 – 11:40 hod. – zamestnanci LF, OIP
11:40 – 11:50 hod. – dezinfekcia priestorov
11:50 – 12:15 hod. – zamestnanci DF, CIT, referátov Rektorátu (referáty prorektorov, Právny
referát a Referát kontroly, Referát BOZPaPO, Referát didaktickej techniky)
12:15 – 12:25 hod. – dezinfekcia priestorov
12:25 – 12:50 hod. – zamestnanci FEE, FT, SLDK, Vydavateľstva, Sekretariátu rektora a
Sekretariátu kvestora, ORĽZ, ÚCJ, CĎV, ÚTVŠ, VDL
12:50 – 13:00 hod. – dezinfekcia priestorov
13:00 – 13:25 hod. – zamestnanci ostatných oddelení Rektorátu (EO, ORP, OIP, OVO), ŠD, ŠJ
13:25 – 13:35 hod. – dezinfekcia priestorov
13:35 – 14:00 hod. – výdaj obedov pre zamestnancov, ktorí z pracovných alebo iných dôvodov
nevyužili určený čas na obed pre svoje pracoviská.

Účinnosť usmernenia: od 18. 05. 2020 do odvolania.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
predseda KŠ TUZVO

