Příklad prohlášení o splnění bezpodmínečně nutných požadavků
(pro provozovny bez výroby, přípravy a zpracování potravin se sortimentem rozlévání nápojů,
příprava a podávání teplých nápojů, jednoduché občerstvení (studené masné výrobky, ohřev
uzenin, podávání hotových lahůdkářských výrobků apod.). Jedná se o typ provozovny se
sortimentem charakterizovaný názvem: „výčep, hostinec, pivnice, bar, herna, stánek s
občerstvením, prodej zmrzliny apod.“

Příklad prohlášení o splnění bezpodmínečně nutných požadavků
Ohlášení provozovny na
Jihomoravského kraje dne:
Požadavky na suroviny

KHS

Požadavky na bezpečné zacházení
s potravinami (včetně balení a
dopravy)

Požadavky na bezpečné zacházení
s potravinami (včetně balení a
dopravy)

Bezpečné nakládání s odpadem
Bezpečné postupy regulace škůdců
Sanitační opatření (čištění a
desinfekce)
Zajištění pitné vody
Zdravotní stav zaměstnanců
Dodržování osobní hygieny

Školení personálu

Suroviny nakupujeme pouze od ověřených dodavatelů
či výrobců, případně v prodejní síti.
Nakoupené potraviny jsou doloženy dodacími listy nebo
fakturami.
Veškerý dodávaný sortiment je přivážen vozidly
dodavatelů nebo vozidlem provozovatele způsobem,
který nemůže způsobit kontaminaci potravin. Při
přejímce zboží je vždy kontrolován stav zboží,
neporušenost obalů, doba použitelnosti nebo
trvanlivosti.
Veškerý dodávaný sortiment je přivážen vozidly
dodavatelů nebo vozidlem provozovatele způsobem,
který nemůže způsobit kontaminaci potravin. Při
přejímce zboží je vždy kontrolován stav zboží,
neporušenost obalů, doba použitelnosti nebo
trvanlivosti.
V provozovně vzhledem k činnosti nevzniká
potravinářský odpad, komunální odpad je odvážen.
Deratizace je prováděna x ročně smluvní firmou (viz.
smlouva nebo jiný doklad).
Úklid se provádí dle úklidového a sanitačního řádu.
Provozovna je napojena na VV.
Všichni pracovníci mají u sebe zdravotní průkazy (jejich
kopie jsou uloženy v kanceláři).
Pracovníci používají čisté pracovní oděvy. Používání
předepsaných pracovních oděvů a kontrola osobní
hygieny se namátkově kontroluje.
Pracovníci jsou pravidelně školeni ve znalostech
hygienického minima. Účast pracovníků na školení je
doložena prezenční listinou.

Prohlášení bylo vydáno dne:
Podpis statutárního představitele provozovny: ……………………

SANITAČNÍ ŘÁD
Čistící pomůcky a prostředky se ukládají na vyčleněném místě.
Postup sanitace:
1. předčištění (odstranění velkých nečistot)
2. čištění (uvolnění nečistot pomocí roztoku detergentu a vody za použití hadrů a houbiček,
kartáčů, s dostatečně častou výměnou již špinavé či studené vody)
3. oplach (odstranění zbytků nečistot a detergentů pomocí čisté horké vody)
4. dezinfekce
5. závěrečný oplach čistou teplou vodou pro odstranění zbytků dezinfekčního prostředku
6. sušení vzduchem (nejlépe samovolným odpařením do sucha) nebo papírovými utěrkami na
jedno použití

Kategorizace prováděné sanitace
Průběžný úklid

Denní úklid

ČINNOST
 doplňování mýdla, papírových ručníků a toaletního
papíru
 odstraňují se nečistoty a zbytky potravin
 odstraňují se odpadky a odpady
 umyjí se použité stroje, pracovní plochy, pracovní
pomůcky a nádobí
 odstraňují se nečistoty a zbytky potravin
 odstraňují se odpadky a odpady
 umyjí se použité stroje, pracovní plochy, pracovní
pomůcky a nádobí, umyvadla, dřezy, obklady a
podlaha
 provede se dezinfekce použitých strojů, pracovních
ploch, pracovních pomůcek a nádobí, stěn a podlah
a prostředků na sanitaci

Týdenní úklid



provede se mytí a dezinfekce chladícího a mrazícího
zařízení, vitrín, dveří, okenních parapet, povrchy
otopných těles

Měsíční úklid




Dezinfekce odtokových kanálů
provede se důkladná dezinfekce zařízení, přípraven,
úseků a skladů

Dle potřeby dále pak






očista oken a svítidel
vymalování provozovny
provedení dezinsekce a deratizace
provedení drobných potřebných oprav a odstranění
nepotřebných věcí

