Въпросник за заведения в условията на пандемия

Актуален към: 06.08.2020

Корона Наредба
1. Касае ли се за заведение по смисъла на § 1 GastG? Забранено е отварянето на
клубове и дискотеки!
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§13 CoronaVO

2. Осигурена ли е възможност за спазване на отстояние от 1,5 метра между
чакащите на опашка посетители?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 CoronaVO

3. Спазва ли се отстоянието от 1,5 метра между посетителите (разстояние между
столове, маси, пътеки за придвижване и др.)?
Изключение: недопустим единичен случай, § 9 Сбирка
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 und §2 II CoronaVO

3.1 Осигурено ли е отстояние от 1,5 метра във външната част на
заведението, включително между пътеките за придвижване,
преминаващите пешеходци и седящите посетители? (В противен случай са
забранени местата за сядане навън)

Изключение: недопустим единичен случай
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 und §2 II CoronaVO

4. Броят на посетителите ограничен ли е съобразно площта на заведението с цел
спазване на минималното изискуемо отстояние?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 CoronaVO

5. Осигурена ли е своевременна и разбираема информация за действащите
правила (например: табела пред заведението)?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

Съдържание:
5.1 Указание за ограничаване на достъпа (при контакт със заразено лице,
висока температура, симптоматика)
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 i.V.m. §7 I CoronaVO

5.2 Действащи хигиенни правила в заведението
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.3 Указание за всички изискуеми отстояния
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.4 Възможности за почистване на ръцете
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.5 Заплащане по възможност безналично
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

6. Проветряват ли се редовно и в достатъчна степен помещенията за
разпределяне на храна?
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§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.2 CoronaVO

7. Поддържат ли се редовно наличните въздушни инсталации?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.2 CoronaVO

8. Почистват ли се редовно повърхностите, влизащи често в съприкосновение?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.3 CoronaVO

9. Посудата и приборите почистват ли се и дезинфекцират ли се след всяко
ползване?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.4 CoronaVO

10. Санитарните помещения почистват ли се редовно?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.5 CoronaVO

11. Има ли на разположение достатъчно сапун и хартиени кърпи за еднократна
употреба? Изключение: Осигурен е дезинфектант за ръце
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.6 CoronaVO

12. В санитарните помещения има ли указание за основно миене на ръцете ?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

13. Изготвена ли е хигиенна концепция?
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 I CoronaVO

Съдържание на хигиенната концепция:
13.1 Хигиенна концепция на място – При поискване се представя на
контролните органи
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 II CoronaVO

13.2 Пояснение за конкретното приложение на горепосочените правила
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 I CoronaVO

14. Обезпечено ли е /чрез запитване/ недопускането в заведението на лица,
които през изминалите 14 дни са имали контакт със заразен от SARS-CoV-2?
Изключение: Забраната за влизане е невъзможна или допускът е необходим поради особени причини
и доколкото опасността от заразяване на трети лица е минимализирана.
§14 Nr. 10 und S.2 i.V.m. §7 I bzw. II CoronaVO

15. Обезпечено ли е /чрез запитване/ недопускането в заведението на лица,
които страдат от типичните симптоми на корона-инфекция?
Изключение: Забраната за влизане е невъзможна или допускът е необходим поради особени причини
и доколкото опасността от заразяване на трети лица е минимализирана.
§14 Nr. 10 und S.2 i.V.m. §7 I bzw. II CoronaVO

16. Взети ли са данните на ВСИЧКИ гости? Име и фамилия, дата, начален и краен
момент на посещението, адрес /ако има такъв/, телефонен номер.
Изключение: Не е нужно, ако данните са вече на разположение.
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§14 Nr. 10 i.V.m. §6 I CoronaVO

16.1 Събраните данни унищожават ли се след 4 седмици?
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 II CoronaVO

16.2 Обезпечена ли е защитата на събраните данни срещу трети лица без
правомощия? Недопустими са сборни списъци!
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 II CoronaVO

16.3 Отказва ли се достъпът на лица, които отказват да предоставят
контактните си данни?
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 III CoronaVO

17. Персоналът (вътре и вън) носи ли маска на устата и носа при директен контакт
с посетителите?
(Изключение: невъзможно е поради заболяване и има друга такава защита)
§ 3 I Nr. 5 bzw. II CoronaVO

18. На масите настаняват ли се максимално 20 лица, респ. предимно членове на
едно домакинство или роднини по права линия, с техните партньори?
§ 9 I und II CoronaVO analog

19. Минималиризана ли е опасността от заразяване на заетия персонал и на
сътрудниците на работодателя? Пример: работа на смени
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.1 CoronaVO

20. Работодателят информирал/обучил ли е персонала относно корона-правилата
и променените в тази връзка работни процеси?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.2 CoronaVO

21. Заетият персонал има ли възможност за миене и дезинфекциране на ръцете?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.3 CoronaVO

22. Ползваните принадлежности дезинфекцират ли се редовно?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.3 CoronaVO

23. Работодателят предоставил ли е на персонала достатъчно количество защитни
маски?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.4 CoronaVO

24. Забрането е на лицата, принадлежащи към рискови групи, да се възлагат
дейности, свързани с увеличен човекопоток или такива, изискващи по-малко от
изискуемото остояние от 1,5 метра.
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.5 CoronaVO

25. Задължаваме се да осигурим носенето на защитни маски от всички наши
посетители както във вътрешната така и във външната част на заведението.
Едва след заемане на определените места на масата, посетителите имат право да свалят
защитната маска, докато са седнали. Виж: доброволно поемане на задължение.

