SOPOCKI KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
BRANŻA GASTRONOMICZNA
#BEZPIECZNEPOWROTY
W związku z kolejnym etapem odmrażaniem gospodarki i planowanym wznowieniem
działalności obiektów gastronomicznych, Urząd Miasta Sopotu we współpracy z Sopocką
Organizacją Turystyczną opracowali tzw. Kodeks dobrych praktyk dla obiektów
gastronomicznych.
Celem poniższego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz gościom
przebywającym w lokalach gastronomicznych
Zachęcamy sopockie lokale gastronomiczne do zapoznania się z treścią regulaminu , do
wdrażania zasad bezpieczeństwa i dostosowanie lokali do obowiązującego reżimu
sanitarnego.
I. LOKAL GASTRONOMCZNY
1. Wyposażenie pracowników lokalu w maseczki/ przyłbice ochronne oraz rękawiczki.
2. Dezynfekcja drzwi, klamek, terminali, krzeseł, stolików, menu oraz innych powierzchni
po każdym zetknięciu z klientem.
3. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla klientów przy wejściu do lokalu.
4. Sprzątanie toalet po każdorazowym użytkowaniu przez klientów.
5. Umieszczenie regulaminu i zasad bezpieczeństwa w każdym lokalu.
6. Preferowanie bezgotówkowej formy płatności.
7. Zapewnienie obsługi kelnerskiej.
8. Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalu.
9.Ograniczenie liczby osób znajdującej się przy stoliku do jednej (za wyjątkiem rodzin).
10. Zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy stolikami.

11. Zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy Gośćmi oczekującymi na wejście do lokalu.
12. Ograniczenie do minimum czasu pobytu Gości w restauracji.
13. Dezynfekcja kącika dla dzieci po każdym użytkowaniu.

II. DOSTAWA NA WYNOS
1. Wyposażenie Dostawcy w maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji.
2. W przypadku, kiedy nie ma możliwości dostawy bez kontaktu, dostawca powinien
przebywać około 1,5 metra od drzwi i samego odbiorcy.
3. Odbiór zamówień na wynos powinien być przeprowadzany na zewnątrz lokalu bądź w
wyznaczonej, ograniczonej strefie wewnątrz. Goście czekający na odbiór powinni zachować
co najmniej metrowe odstępy.
4. Preferowanie bezgotówkowej formy płatności przy dostawach.

III. PRACOWNICY
1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach, częste
dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w
przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
2. Przeszkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
3. Pomiar temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do
pracy. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych niezwłoczne
oddelegowanie pracownika do domu.
4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników - łatwo dostępny i widoczny
dozownik.

5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników szatni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
6. Ograniczenie liczby pracowników przebywających w jednym pomieszczeniu
do minimum.

