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JAK KORZYSTAĆ  Z  PRZEWODNIKA

To, co od nas dostajesz jest instrukcją, która pomoże Ci przygotować lokal na działanie w nowej
rzeczywistości. Stworzyliśmy ją w oparciu o aktualne zalecenia Sanepidu i Ministerstwa Rozwoju
przekazane do wiadomości publicznej 14 maja 2020 w związku z kolejnym krokiem odmrażania
gospodarki, który ma nastąpić 18 maja 2020. Przygotuj się starannie, ponieważ bez względu na to,
co będzie dalej, teraz Twoje działania zapewnią bezpieczeństwo Tobie, Twoim pracownikom i
gościom. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany, postaramy Cię jak najszybciej o tym poinformować i
opracować kolejne kroki. 
 
Ważne jest, abyś zachował optymizm, ale także realistyczne podejście. Być może minie dużo czasu,
zanim  krajobraz restauracji będzie wyglądał tak, jak przed pandemią. Dostosowanie zawsze było
kluczem do przetrwania, a jeśli jesteś małą organizacją, jest to dla ciebie łatwiejsze. To czego Ci
brakuje możesz nadrobić kreatywnością. Rozważ nawet restrukturyzację firmy, dzięki czemu możesz
poprawić działanie i zmniejszyć koszty (np. dostawcy, optymalizacja menu, negocjacje opłat).
 
Życzymy powodzenia! 
ForRest Projekt 
 
P.S. Warto sprawdzać: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
 



JAK  KORZYSTAĆ  Z
PRZEWODNIKA

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego ....................... str. 4 - 6
Manual „Krok Po Kroku" ....................... str. 7 - 12
Tabelka pomiaru temperatury pracownika ....................... str. 13
Dzienna tabelka kontroli dezynfekcji w toalecie ....................... str. 14
Oświadczenie o stanie zdrowia gościa ....................... str. 15
Oświadczenie o osobach towarzyszących ....................... str. 16
Dbaj o bezpieczeństwo pracowników ....................... str. 17
Zdrowie jest najważniejsze ....................... str. 18
Jak rozmawiać z gośćmi ....................... str. 19
Sprzedaż poprzez delivery oraz menu ....................... str. 20
Projekt pomocowy .......... str. 21

praktyczny przewodnik dla gastronomii Strona 3 

SPIS  TREŚCI

www.frprojekt.pl 



praktyczny przewodnik dla gastronomii Strona 4

www.frprojekt.pl 

WYTYCZNE  PRZYGOTOWANE  PRZEZ
MINISTERSTWO ROZWOJU I  GŁÓWNY
INSPEKTORAT  SANITARNY  DOTYCZACE  LOKALI
GASTRONOMICZNYCH:

1) Dwumetrowa odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, korzystaj z 
 widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 
2) Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu.
 
3) Obowiązkowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze sali
jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z
toalet.
 
4) Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach
papieru do wycierania rąk.
 
5) Wyznaczenie na podłodze i terenie ogródka stref zapewniających
zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi.
 
6) Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) 2 m, zaś 1 m w
przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m
(ponad blat stolika).   
 
7) Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny
siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5
m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których
zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
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WYTYCZNE  PRZYGOTOWANE  PRZEZ
MINISTERSTWO ROZWOJU I  GŁÓWNY
INSPEKTORAT  SANITARNY  DOTYCZACE  LOKALI
GASTRONOMICZNYCH:

8) W pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 
9) Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie
planu sali na czas epidemii.
 
10) Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie
liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych
powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
 
11) Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do
lokalu.
 
12) Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na
wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
 
13) Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu
gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie
jest wymagane.
 
14) Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi
gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji
stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 
15) Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają 
się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut. 
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WYTYCZNE  PRZYGOTOWANE  PRZEZ
MINISTERSTWO ROZWOJU I  GŁÓWNY
INSPEKTORAT  SANITARNY  DOTYCZACE  LOKALI
GASTRONOMICZNYCH:

16) Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia
pomieszczeń restauracyjnych.
 
17) Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:  mycia rąk,
dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek,  zdejmowania i
zakładania maseczki.
 
18) Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary
sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 
19) Zamówienia należy przynosić wyłącznie na tacy, które należy myć i
dezynfekowanie  każdorazowo po użyciu.
 
20) W przypadku wydawanie zamówień na wnos należy korzystać z toreb,
wydawanie zamówień powinno być bezkontaktowe.  Należy zapewnić
bezpieczeństwo przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw.
kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe
rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni
ekranów). 
 
21) Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,
serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie.
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MANUAL  KROK PO KROK:

2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez
zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące
znaki).
Wyznaczeniu na podłodze i terenie ogródka stref zapewniających
zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi.
Odległościach między blatami stolików (od ich brzegów) 2 m, zaś 1 m w
przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m
(ponad blat stolika).
Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku
powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi
wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, 

W pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.

Przygotuj nowy plan sali i ogródka uwzględniający wytyczne Sanepidu.
Pamiętaj o: 

w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.

 
 
RADA: aby zwiększyć powierzchnię użytkową usuń zbędne przedmioty
np. stojaki na prasę, stojaki na karty, pomocniki kelnerskie, kącik dla
dzieci, stojące wieszaki, potykacze itp.

KROK 1
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MANUAL  KROK PO KROK:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu.
Obowiązkowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze sali
jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu 

Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach
papieru do wycierania rąk.
Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu
gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie
jest wymagane.
Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi
gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej
dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci 

Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia
pomieszczeń restauracyjnych.
Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary
sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
Usługa na miejscu: przynoszenie zamówień na tacach,mycie i
dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

HIGIENA WEWNĄTRZ LOKALU – o czym musisz pamiętać:

z toalet.

(z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.

 
UWAGA: goście są bardzo wrażliwi na higienę. Nie zapominaj więc 
o włosach, paznokciach i wszelkie powierzchniach, które 
widzą goście. Wszystko musi być schludne i bez skazy, 
teraz bardziej niż kiedykolwiek.

KROK 2
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MANUAL  KROK PO KROK:

PLAKIETKI / DRUKI / INSTRUKCJE: 
płyn do dezynfekcji
stół zdezynfekowany 
zdezynfekuj ręce przed wejściem
poczekaj na obsługę
zachowaj odstęp 2 m 
instrukcja mycia rąk 
instrukcja dezynfekcji rąk
instrukcja zdejmowania i zakładania rękawiczek
instrukcja zdejmowania i zakładania maseczki
tabelki kontroli higieny w toalecie dla pracowników
tabelka kontroli temperatury pracowników
oświadczenie od gości, że są rodziną lub współmieszkańcami
oświadczenie o stanie zdrowia gościa

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ: zaopatrz się w odpowiednie druki
Czego potrzebujesz: 

KROK 3
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MANUAL  KROK PO KROK:

Upewnij się, że Twój zespół rozumie zagrożenia i pracownicy będą uważać.
Przypomnij pracownikom i poinformuj, że mogą pracować tylko, jak są
zdrowi. 
Zainwestuj w termometry bezdotykowe i egzekwuj codzienne obowiązkowe
kontrole temperatury dla zespołu
Każdy, kto ma gorączkę lub objawy choroby ma być niezwłocznie odesłany
do domu transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu
lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na
transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe
odizolowanie od innych osób.  
Ci pracownicy, którzy są chorzy nie powinni przychodzić do pracy, powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
Zapewnij rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk.
Obsługa ma obowiązek noszenia maseczek oraz rękawiczek, lub
każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
Rekomenduje się zapewnienie odległości między stanowiskami pracy
wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na
charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony
osobistej.

ZDROWIE PRACOWNIKA I ZASADY HIGIENY DLA PRACOWNIKÓW (1):
 

KROK 4
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MANUAL  KROK PO KROK:

Rekomenduje się zapewnienie odległości między stanowiskami pracy
wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na
charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony
osobistej.
Ustal stałe, jak najmniej liczne zmiany pracowników, ogranicz interakcje
personelu pracującego na różnych zmianach.
Staraj się utrzymywać stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych
(regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań,
na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z
żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.). 
Jeżeli podejrzewasz u jakiegoś pracownika objawy zakażenia, musisz
wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Zaleca się wówczas ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

ZDROWIE PRACOWNIKA I ZASADY HIGIENY DLA PRACOWNIKÓW (2):
 

KROK 4
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MANUAL  KROK PO KROK:

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać
wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem
konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.

W momencie, kiedy osoba z objawami choroby znalazła się w lokalu należy
zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Należy spisać listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w
tym samym czasie w części lokalu, w których przebywał gość, i zastosować
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZACHOROWANIA U
GOŚCIA?
 

 

 

KROK 5
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TABELKA POMIARU TEMPERATURY
PRACOWNIKÓW

Bezpośrednio po wejściu do lokalu każdy pracownik ma obowiązek
zgłosić się do kierownika celem pomiaru temperatury ciała.
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DZIENNA TABELKA KONTROLI  DEZYNFEKCJI 
W TOALECIE
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OŚWIADCZENIE  O STANIE  ZDROWIA GOŚCIA 

Postaraj się aby każdy Twój gość podpisał oświadczenie, skopiuj
poniższą treść lub stwórz inny dokument.
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OŚWIADCZENIE  O OSOBACH TOWARZYSZĄCYCH
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DBAJ  O BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Mycie rąk co 30 minut
Pracownicy powinni mieć do dyspozycji środki dezynfekujące.
Udostępnij pracownikom maski ochronne .
Zaplanowane odkażanie wszystkich wspólnych powierzchni (np. kuchni,
pomieszczeń biurowych, toalet dla pracowników). 
Wyjaśnij pracownikom ograniczenia dotyczące kontaktu fizycznego (bez
uścisków dłoni, żółwików itp.).
Poproś pracowników aby kontrolowali swoje zachowanie względem nie
tylko gości, ale też względem dostawców.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoich pracowników jest równie ważne
jak Twoich gości. Oto wskazówki, które pozwolą wszystkim czuć się
komfortowo i bezpiecznie: 
 
Przeprowadź spotkanie z pracownikami, w trakcie którego opowiesz o nowych
zasadach pracy. Spotkanie powtórz po kilku dniach aby sprawdzić jak działają
nowe zasady, zapoznaj się z uwagami pracowników.
Pamiętaj, że środki jakie podejmiesz dotyczące ochrony Twoich pracowników
nie muszą bazować jedynie na wytycznych Ustawodawcy. Pomyśl o tym co
zrobić aby budować dobre relacje i zaufanie.
 
Przykładowe dobre praktyki:
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ZDROWIE  JEST  NAJWAŻNIEJSZE

Przygotuj się na najgorsze i dowiedz się, gdzie w pobliżu są szpitale, co w
przypadku gdy ktoś zachoruje.

Monitoruj zdrowie pracowników. Ustal z pracownikami zasady postępowania w
przypadku gdy ktoś źle się poczuje, dotyczy to również stanu zdrowia gości. 

Jeśli ktoś z Twoich pracowników ma problem z komunikacją w języku polskim,
podejmij już teraz decyzję kto będzie taką osobę wspierał na wypadek wizyty w
szpitalu. 

Pamiętaj! Fakt, że prawdopodobnie nie znasz osoby, która zachorowała nie
znaczy, że nie ma ryzyka. Myśl i działaj odpowiedzialnie. 

Upewnij się, że Twój zespół rozumie te zagrożenia. 

Zainwestuj w termometr bezdotykowy i wykonuj codzienne obowiązkowe
kontrole temperatury dla zespołu. Każdy, kto ma gorączkę lub inne objawy
COVID-19, odeślij do domu.
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JAK ROZMAWIAĆ  Z  GOŚĆMI  ?

Jak wcześniej pisaliśmy warto aby goście zadeklarowali, że są zdrowi. To nie
musi był łatwe, jednak spoczywa na Tobie odpowiedzialność za
bezpieczeństwo wszystkich osób w lokalu. Takie zachowanie będzie też dla
wielu dowodem, że na poważnie traktujesz sprawy bezpieczeństwa, że
troszczysz się o zdrowie osób w restauracji. 

Ustal z zespołem jak chcecie informować o wynikających z epidemii
ograniczeniach w restauracji 

Umieść przy wejściu do restauracji informację ilu gości może przebywać w
restauracji.

Wydrukuj informację o ograniczeniach, na wypadek gdyby ktoś z gości
restauracji chciał się z nimi zapoznać przed wejściem. 

W przypadku gdyby goście w restauracji zachowywali się niezgodnie z
ustalonymi zasadami nie bój się z nimi porozmwiać. Pamiętaj, że spoczywa
na Tobie odpowiedzialność za pozostałych gości jak i za pracowników.
Przygotuj do takich sytuacji swoich pracowników. Taka interwencja może
nie być łatwa.

Spróbuj pomyśleć o różnych scenariuszach i daj swoim pracowniko,
wskazówki, jak sobie z nimi poradzić. Na przylad co zrobić jeśli ktoś zacznie
wykazywać objawy choroby takie jak kaszel? Co jeśli zauważysz, 

 

 

 

 

 

że osoby siedzą za blisko siebie albo, że łączą stoliki itd.  
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SPRZEDAŻ  POPRZEZ  DELIVERY  ORAZ  MENU

Jeśli sprzedajesz dania na wynos wprowadź zasady kontaktu z kurierem lub
klientem. Nie pozwól kurierowi czy klientowi chodzić po restauracji,
najlepiej aby poczekał przed wejściem do lokalu.

Nie oferuj całego menu wynos. Sprawdź, które z twoich dań najlepiej nadają
się do oferty z dostawą jak i są optymalne w kontekście bezpieczeństwa. 

Postaraj się ograniczyć płatności gotówką.

Bądź kreatywny. Dostosuj pracę do nowych warunków, pracuj nad menu,
wprowadź ulepszenia, nie trzymaj dużego magazynu, postaw na prostotę 

Wyeliminuj ofertę typu bufet. 

Wyeliminuj z menu dania zawierające surowe składniki jak białko czy
surowe mięso. 

Współpracuj z dostawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości 

 

.

 

i świeżość.
.

 

 

i świeżości produktów. Ustal z dostawcami zasady kontroli. 
 



Urzędy i Finanse - Manual najpilniejszych działań związanych z daną chwilą kryzysu.
Podpowiadamy co trzeba zrobić teraz, z czym nie można czekać.
Działanie Międzyludzkie - Jak rozmawiać z pracownikami, optymalizacja zatrudnienia,
podejmowanie trudnych decyzji, narzędzia wsparcia dla pracowników, jak utrzymać
zespół.
Co Potem? - Planowanie starego biznesu w nowej rzeczywistości, gdzie szukać
finansowego wsparcia.
Eksperci Doradzają - Jak przejść przez burze w zgodzie z wartościami i samym sobą,
gdzie szukać pomocy psychologicznej.

ForRest Projekt to think tank, grupa osób, która zainicjowała program pomocowy dla
gastronomii. Projekt realizowany jest pro bono.
 
Z powodu globalnego zagrożenia wirusowego i z uwagi na aktualną sytuację światową,
gastronomia w naszym kraju przechodzi bardzo trudny okres. ForRest Projekt razem z
OuiChef.pl i magazynem Food Service, przy wsparciu partnerów uruchomiło
ogólnopolską, oddolną, inicjatywę pomocową dla branży gastronomicznej. Projekt ma
pomóc przedsiębiorcom i ich biznesom w walce z epidemią koronawirusa jak i w działaniu
po jej zakończeniu.
 
Pomagamy w zakresie:

 
W sprawie projektu pomocowego możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na
adres: kontakt@frpojekt.pl 

PROJEKT  

POMOCOWY
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