מזנונים
בהתאם להנחיות הממשלה מזנונים ובתי קפה יכולים לשוב ולמכור מזון ומשקאות ברחבי האוניברסיטה
בהתאם לשמירה על ההנחיות הבאות:

 .1כל מזנון  /בית קפה ימנה 'ממונה קורונה' ,שתפקידו להקפיד על כללי הבטיחות המפורטים לעיל.
 1.1בכניסה לכל מזנון  /בית קפה יסומן קו ברור על הרצפה ו/או חסם פיסי כמו שולחן
או סרט ,החוסם גישה לתוך המזנון  /בית הקפה ,להלן" :עמדת הקבלה" .רק בעמדה זו
תימסר הסחורה ללקוחות.
 1.2מומלץ להציב בעמדת הקבלה שולחן ועליו מסך פרספקס שקוף ובו חלונית למסירת
המזון.
 1.3בכניסה לכל מזנון  /בית קפה יוצב /בקבוק/י חומר חיטוי תקני ,נייר ניגוב וקופסאות
כפפות חד-פעמיות.
 1.4יש לפזר פחי אשפה יציבים ועם ידית רגל באזור המזנון  /בית הקפה כדי לאפשר
השלכה לפח של הציוד החד-פעמי של הלקוחות.
 .2שילוט  -יש לתלות שילוט על הקירות החיצוניים של בית הקפה  /המזנון בו מודגשות ההוראות
הבאות:
 1.5ניתן לאסוף מזון בעמדת הקבלה בלבד לאחר שימוש בחומר חיטוי או עטיית כפפות
חד-פעמיות חדשות.
 1.6בעת עמידה בתור יש להקפיד על שמירת מרחק של  2מטרים בין אנשים .
 1.7יש לוודא תור עורפי בו יישמר מרחק של  2מטרים לפחות בין אנשים בכל עת .התור
יתחיל מעמדת הקבלה .מומלץ להשתמש בנקודת מעבר כך שלא תהיה חפיפה בין
האנשים.
 1.8במידה וההמתנה בתור מתקיימת בתוך חלל סגור יש לוודא הפעלת אוויר צח במקום
ו/או פתיחת חלונות.
 1.9התפריט יפורסם על קיר חיצוני לרווחת הלקוחות וכדי לייתר העברת ניירות או נגיעה
במסכים משותפים.
1.10

נותן השירות יעטה כפפות חד-פעמיות ומסכה ,יש להקפיד להחליף כפפות:
 1.10.1כל ארבע ( )4שעות לפחות או יותר ,בכפוף לעומס העבודה.
 1.10.2כאשר הכפפות מתלכלכות או נקרעות.
 1.10.3לפני התחלת משימה חדשה.

 .3נותן השירות חייב להקפיד על עטיית מסכה על האף והפה בעת מתן שירות.

המזנון  /בית הקפה
.4
ידאג לאספקה שוטפת של מסכות פנים כירורגיות וכפפות חד-פעמיות לעובדים.
 .5יש לעודד הפסקות יזומות של שטיפת ידיים מוקפדת עם סבון במשך לפחות  20שניות מספר פעמים
ביום.
 .6יש להקפיד שנותני השירות לא יגעו בפניהם בעת מתן שירות.
 .7אין לאפשר ישיבה משותפת לצורך אכילה במתחם המזנון  /בית הקפה.

