PENZIÓN GEMIN***
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické
d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou
a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je
bielizňou a frekvenciu jej výmeny
potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích
služieb obyvateľstvu – ubytovanie.
-čistá bielizeň je uložená v sklade čistej bielizne
-použitá bielizeň je uložená v boxoch na to určených v
a)identifikačné údaje prevádzkovateľa
práčovni
ubytovacieho zariadenia
-pranie použitej a je následné sušenie sa vykonáva v
práčovni penziónu
Martin Petrík-f.GEMINI
-žehlenie bielizne je zabezpečené na mangli v sklade
Bardejovská 4,Ľubotice-Šarišské Lúky 080 06
čistej bielizne
IČO:34 344 373
-posteľná bielizeň sa mení každé tri dni alebo zmene
telefonický kontakt: 051/7494381
ubytovaného
Penzión GEMIN***
-uteráky,osušky a predložky každé dva dni
Bardejovská 4,Ľubotice-Šarišské Lúky 080 06
e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a
b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích
celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
služieb
Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa denne
Popis ubytovacieho zariadenia:
upratujú, zariadenia na osobnú hygienu denne
-jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového
umývajú a dezinfikujú.
typu poskytujúce krátkodobé ubytovanie
Všeobecné upratovanie spojené s umytím okien,
s reštauráciou a kaviarňou
dverí, svietidiel a vyprášením matracov a prikrývok
-celková ubytovacia kapacita je 15-lôžok
sa vykoná podľa potreby najmenej raz za štvrťrok.
-počet izieb je 8 s vlastným hygienickým
Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných
zariadením hygienu a 2x WC pre klientov
povrchov sa vykonáva podľa potreby , najmenej raz
reštaurácie,kaviarne a zamestnancov
za dva roky.
-zásobovanie pitnou vodou je z verejného
Prostriedky na dezinfekciu plôch sa skladujú v
vodovodu
práčovni na mieste na to určenom.
-kategória v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008
Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme
Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky
podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní
doby expozície.
do kategórií a tried je penzión ***
f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu
c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a
v zariadeniach na osobnú hygienu
ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov
ubytovacieho zariadenia
Zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú
a dezinfikujú.
V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a
Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú
protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich
hygienu sa skladujú v práčovni na mieste na to
dodržiavanie je zodpovedný Martin Petrík ktorý
určenom.
zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a
šíreniu prenosných ochorení.
g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych
Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a
škodcov
poriadku. Pracovníci musia dbať na
dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci
V ubytovacom zariadení sa vykoná ničenie
sú vybavení osobnými ochrannými
živočíšnych škodcov v prípade ich výskytu ihneď a to
pracovnými prostriedkami podľa druhu
firmou na to špecializovanou.
vykonávaných činností, predovšetkým
pracovným odevom a pracovnou obuvou.
h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu,
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom
frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob,
čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej ich čistenia a dezinfekcie
bielizne.
V ubytovacom zariadení sa umiestni na vhodnom
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a
a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby
vybavenie sa priebežne dopĺňa.
sa denne čistia a dezinfikujú.
Odvoz TKO
zabezpečuje TS mesta Prešov.

