Situație pandemică - listă de verificare pentru restaurante
Actualizat în data de: 06.08.2020

Reglementări Corona
1 Este unitatea dvs. un restaurant conform paragrafului 1 GastG? Cluburile și
discotecile sunt excluse de la deschidere!
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§13 CoronaVO

2 Sunt luate măsurile de precauție necesare pentru ca oaspeții să poată păstra
distanța de 1,5 metri la coada de așteptare?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 CoronaVO

3. Se respectă regulile de distanță de 1,5 metri între oameni (distanțele dintre scaune,
mese, căi de acces, etc.)?
Excepție: cazuri individuale nerezonabile
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 und §2 II CoronaVO

3.1 Este asigurată o distanță de 1,5 metri în zona exterioară oferită, de asemenea
și între trotuare / căi de acces, pietoni și oaspeții așezați? (În caz contrar, oferirea
scaunelor exterioare nu este permisă)

Exceptie : cazuri individuale nerezonabile
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 und §2 II CoronaVO

4. Este numărul de persoane limitat în funcție de capacitatea de spațiu, astfel încât să
poată fi respectate reglementările de distanță??
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.1 CoronaVO

5. Există informații ușor de înțeles despre reglementările aplicabile (de exemplu, o
notificare în afara restaurantului)? §14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

Conţinut:
5.1 Notificare privind accesul restricționat (contactul cu persoane infectate,
febră, alte simptome)
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 i.V.m. §7 I CoronaVO

5.2 Reguli de igienă aplicabile în restaurant.
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.3 Notificare asupra tuturor reglementărilor de distanță
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.4 Posibilități de curățare a mâinilor
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

5.5 Plata fără numerar, unde este posibil
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

6. Sunt camerele aerisite regulat și în mod adecvat?
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11 Există suficient săpun și destule prosoape de hârtie nereciclabile disponibile?
Excepție: dezinfectant pentru mâini este disponibil§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.6 CoronaVO

da

nu

12. Există în spațiile sanitare o notificare cu indicații despre spălarea corectă a
mâinilor?
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§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.2 CoronaVO

7. Sunt toate sistemele de ventilație existente întreținute / verificate în mod regulat?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.2 CoronaVO

8. Sunt curățate în mod regulat suprafețele atinse frecvent?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.3 CoronaVO

9. Sunt vesela și tacâmurile folosite curățate și dezinfectate după fiecare utilizare?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.4 CoronaVO

10. Sunt zonele sanitare curățate în mod regulat?
§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.5 CoronaVO

§14 Nr. 10 i.V.m. §4 I Nr.8 CoronaVO

13. A fost creat un concept de igienă?
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 I CoronaVO

Conținutul conceptului de igienă:
13.1 Conceptul de igienă la fața locului – Prezentarea autorităților de control a
unui model, la cerere,.
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 II CoronaVO

13.2 Explicație a modului în care sunt implementate toate prevederile de mai sus.
§14 Nr. 10 i.V.m. §5 I CoronaVO

14. Este asigurat (de exemplu, întrebând) faptul că nu intră în restaurant nicio persoană
care a avut contact în ultimele 14 zile cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2?
Excepție: interdicția de intrare este nerezonabilă sau accesul este necesar din motive speciale (cu condiția ca
riscul de infecție pentru terți să fie minimizat pe cât posibil)
§14 Nr. 10 und S.2 i.V.m. §7 I bzw. II CoronaVO

15 Este asigurat (de exemplu, întrebând) faptul că nu intră în restaurant nicio persoană
care prezintă simptome tipice ale unei infecții cu SARS-CoV-2?
Excepție: interdicția de intrare este nerezonabilă sau accesul este necesar din motive speciale (cu condiția ca
riscul de infecție pentru terți să fie minimizat pe cât posibil)
§14 Nr. 10 und S.2 i.V.m. §7 I bzw. II CoronaVO

16. Au fost colectate datele tuturor oaspeților?
Numele, prenumele, data, începutul și sfârșitul vizitei, adresa și (dacă este disponibil)
numărul de telefon
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Excepție: nu se aplică dacă datele sunt deja disponibile
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 I CoronaVO

16.1 Sunt toate datele ce au fost colectate, șterse după 4 săptămâni?
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 II CoronaVO

16.2 S-a asigurat faptul că terții neautorizați nu au acces la datele colectate? Nu sunt
permise listele collective! Fiecare persoană trebuie trecută pe o listă individuală!
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 II CoronaVO

16.3 Li se refuzä oaspeților accesul dacă refuză să își furnizeze datele de contact?
§14 Nr. 10 i.V.m. §6 III CoronaVO

17 Poartă toți angajații (atât în interior cât și în aer liber) o mască pentru gură și nas
când intră în contact direct cu oaspeții?
(Excepție: nerezonabil pe motiv de boală sau altă protecție echivalentă)
§ 3 I Nr. 5 bzw. II CoronaVO

18. Permiteți la mese maxim 20 de persoane sau în exclusivitate dintr-o singură
gospodărie / numai rude în linie dreaptă, cu loc de partener?
§ 9 I und II CoronaVO analog

19. Este riscul de infecție pentru angajați / colaboratori minimizat de angajator?
Exemplu: sistemul de muncă în ture
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.1 CoronaVO

20. Au fost toți angajații informați de către angajator asupra prevederillor legale în
legătură cu Coronavirus și instruiți despre modificarea modului de lucru? §14 Nr. 10 und S.3
i.V.m. §8 I Nr.2 CoronaVO

21. Au angajații posibilitatea de spălare sau dezinfectare a mâinilor?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.3 CoronaVO

22. Sunt ustensilele folosite dezinfectate în mod regulat?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.3 CoronaVO

23. Pune angajatorul la dispoziția angajaților un număr suficient de măști pentru gură și
nas?
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.4 CoronaVO

24. Angajații care aparțin grupelor cu risc ridicat de Corona nu pot fi angajați în
activități cu contact personal sporit sau activități în care o distanță de 1,5 metri nu
poate fi menținută.
§14 Nr. 10 und S.3 i.V.m. §8 I Nr.5 CoronaVO

25 Ne luăm responsabilitatea de a ne asigura că toți oaspeții poartă protecție pentru
gură și nas atât în interior, cât și în exterior.
Oaspeții își pot scoate măștile abia atunci când sunt aşezaţi la masă și se pot lipsi de ea doar pe
perioada acestei șederi
A se vedea angajamentul voluntar

