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Címzett: Közoktatási és Nevelési Intézmények, Intézményvezetők, Önkormányzatok, 

Gyermekétkeztetésben közvetve vagy közvetlenül érintett személyek 

 

Tárgy: hivatalos tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos plusz intézkedések bevezetéséről 

társaságunknál 

 

Tisztelt Címzettek! 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy cégünk a koronavírus ellen, a magasabb szintű védekezés 

érdekében az alábbi megelőző intézkedéseket hozta: 

 a társaságunk által használt vegyszerek hatékonyságát beszállító partnerünkkel együtt 

folyamatosan vizsgáljuk. Egyeztetéseket folytatunk a jövőbeni kellő mennyiségű 

tisztítószer rendelkezésre állásáról.  

A takarításhoz és mosogatáshoz használt szereink minden esetben rendelkeznek fertőtlenítő 

hatással, vírusölő, gombaölő és baktériumölő képességük laborvizsgálatokkal van 

alátámasztva. A napi használaton túl, a konyháink esetében kiegészítő jelleggel elrendeltük 

a felületek fertőtlenítését, amely magában foglalja a gépjárművek, étkezők, és minden olyan 

tárgy vagy eszköz fertőtlenítését, amellyel a gyermek érintkezhet.  

 

 áruszállító kollégáink a céges szabályokon túlmenően kötelesek betartani a különböző 

nevelési- és oktatási intézmények által hozott speciális szabályokat, intézkedéseket. Minden 

sofőr számára biztosítottunk plusz szájmaszkot, kézfertőtlenítőt és kesztyűt is. 

 

 alapanyag beszállítóinkkal napi kapcsolatban állunk, az alapanyag raktáraink elegendő 

mennyiségekkel rendelkeznek, a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében. 

 

 folyamatosan egyeztetünk az ellátott intézményekkel, hogy a rendkívüli helyzetben is a 

legmegfelelőbb szolgáltatást nyújthassuk.  
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 javasoljuk dolgozóink számára, hogy külföldi utazásaikat halasszák el, amennyiben külföldi 

rokonaikkal, barátaikkal érintkeznek, azt jelezzék számunkra. 

 

 felhívtuk a figyelmüket a kézfogással történő üdvözlés mellőzésére és a higiéniás szabályok 

szigorú betartására. 

 

 telephelyeink dolgozói megkapták a szükséges tájékoztatást a fentiek tekintetében.  

Újonnan hozott belső protokoll értelmében a konyhák vezetői folyamatosan figyelnek a 

dolgozók egészségi állapotára, abban az esetben, ha koronavírus gyanúja merül fel, azonnal 

értesítik az illetékes szerveket. 

 

A TS Gastro Kft. biztosítja Önöket arról, hogy a gyermekek napi és jövőbeni ellátását nem veszélyezteti 

a vírus. 

 

Szigedi Zsófia 

élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási 

munkatárs 
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