
 

  

www.solskibistro.si              info@solskibistro.si             solskibistro            Šolski Bistro      

ŠOLSKA PREHRANA 2020  

OBVESTILO COVID-19 

 

Čas epidemije COVID-19 je prinesel veliko sprememb tako po svetu kot pri nas.  

Čeprav smo že vedeli, da sta pravilna higiena in uživanje varne hrane najpomembnejša dejavnika za 

zagotavljanje našega zdravja, smo v tem času spoznali, da vedno obstaja korak naprej k izboljšavi.  

Prav s tem razlogom, smo v šolskem letu 2020/2021 uvedli nekaj novosti, ki zagotavljajo najvišjo 

varnost šolskih obrokov in zdravje dijakov oziroma zaposlenih: 

 

 Topli obroki se pakirajo v kontrolirani atmosferi, kar znižuje možnost 
okužbe obroka med transportom in logistiko znotraj šole. Vsak obrok je 
zavarjen z namensko folijo. Embalaža je iz monopolimerne mase in 
zagotavlja 100% reciklabilnost. Popolnoma zaprta embalaža namreč 
zagotavlja, da dijak kot končni uporabnik prejme obrok, kjer ni možnosti 
stika hrane z zunanjo osebo. 

  
Hladna malica ostaja pakirana v papirnatih vrečkah in je označena z 
imenom in priimkom, kar omogoča brezstičen prevzem blaga.  

  
Malica se prevzema skupinsko po razredu. Dežurni dijaki (ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi COVID-19) malice prevzamejo v 
imenu celotnega razredu in zaprto odnesejo v svoje matične učilnice. 

 Izbira menijev malice poteka preko spletne strani www.solskibistro.si, 
kjer izberete vašo šolo in kliknete gumb »izberi malico«, kateri vas 
preusmeri na prijavno stran. Izbira malice je mogoča do torka, do 23:59 
za prihodnji teden. Jedilniki bodo objavljeni 20. v mesecu za prihajajoči 
mesec.  

  
V Šolskem Bistroju se zagotavlja socialna distanca najmanj 1,5m med 
osebami. Omejitev prostora je 15 m² na posameznega dijaka. Na vidnih 
mestih so nameščena obvestila in razkužila. 

 Osebje, odgovorno za razdeljevanje malice in dopolnilno prodajo, 
preventivno uporablja ustrezno zaščitno opremo z namenom 
preprečevanja morebitnih okužb. 

 Šolska prehrana se pripravlja v novi in čisti proizvodni kuhinji, kjer vsi 
zaposleni  med delom uporabljajo zaščitno masko, razkužila in po 
potrebi zaščitne rokavice. Zaposlenim merimo in spremljamo telesno 
temperaturo.  Znotraj proizvodne kuhinje je vzpostavljen IFS standard.  
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