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Organizarea
programului de
lucru
Schimbările treptate sunt însoțite de noi responsabilități în domeniul
prevenirii pentru care este necesar să „lăsați spațiu” (pauze) în
timpul programului de lucru. A face curat de două ori pe zi durează
câteva ore, iar dezinfectarea meselor durează câteva minute. Putem
lua în calcul organizarea programului de lucru și a turelor pentru
redeschidere?

ȚINE CONT DE DEZINFECTAREA ZILNICĂ
Având în vedere că spațiile trebuie curățate și dezinfectate, de două
ori pe zi, este posibil să fim nevoiți să renunțăm la o oră-persoană
la prânz și la sfârșitul zilei. Aceste ore-persoane sunt foarte utile
pentru gestionarea unui local deoarece indică timpul necesar pentru
îndeplinirea unei sarcini.
Așadar, presupunem că închidem la ora 23:00 și că timpul alocat
dezinfectării localului este de o oră-persoană. Dacă un singur
lucrător rămâne responsabil la curățenie, va trebui să închidem la
ora 22:00 sau să facem o oră suplimentară. Dar dacă avem doi
angajați, putem închide la ora 22:40.
Aceste tipuri de calcule vor fi foarte relevante în săptămânile
următoare și, la fel cum știm cât timp durează pregătirea unui meniu,
este recomandabil să știm cât timp durează curățenia, schimbarea
hainelor sau dezinfectarea pentru a lua decizii.

ALOCAȚI O ZONĂ DE LUCRU FIECĂRUI ANGAJAT
Putem economisi mult timp dacă definim bine sarcinile fiecărui
angajat și zona acestora de lucru.
De fiecare dată când un angajat intră la lucru înlocuindu-și colegul,
acest spațiu trebuie dezinfectat complet pe baza reglementărilor
de decalare. Astfel se pierde timp și, prin urmare, ar trebui să se țină
seama de două puncte la organizarea programelor:
•A
 locați o zonă de lucru pentru fiecare angajat. Unui angajat
să-i revină bucătăria, altuia barul și delivery (livrarea), altuia
mesele etc., vă va ajuta la evitarea petrecerii timpului la curățenia
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suplimentară. Aceste zone pot fi împărțite pe funcții și pot fi două
persoane în bucătărie dacă este mare și chiar mai multe spații pot
fi acoperite de aceeași persoană, cum ar fi terasa și delivery.
•O
 ptim ar fi să efectuați curățenia masivă la jumătatea zilei, în
timp ce se schimbă tura, dacă există. Astfel vom profita pentru a
dezinfecta temeinic locurile de muncă, optimizând timpul.
Este important ca angajații să știe exact care sunt programul și
spațiile de lucru pentru a evita pierderea timpului.

MODUL DE ORGANIZARE AL ORARULUI DE
INTRARE ȘI PLECARE
De asemenea, este recomandat să se stabilească un orar de intrare
la lucru cu cca 10 sau 15 minute diferență față de cel pe care îl
înlocuiește, astfel încât aceștia să nu coincidă în spațiul în care își
schimbă hainele. Avem exemplu următorul orar:

ORELE DE
INTRARE

Vestiar

Bucătărie

08:15

George

George

08:30

Lorena

08:45

Manuel

13:30

Emil

PRIMA
CURĂȚENIE 16:00
MINUȚIOASĂ

Bar exterior.+
takeaway

Terasă

Livrări
(delivery)

Lorena
Manuel
Emil
Curățenie
bucătărie
Curățenie bar
exterior
Curățenie
terasă
Curățenie
mașină

ORELE DE
IEȘIRE

16:15

Manuel

16:45

Lorena

17:00

George

Într-un local cu patru angajați, fiecare dintre ei are propriul spațiu
de lucru alocat: George va fi responsabil de bucătărie, Lorena de
take away la barul exterior, Manuel de terasă și Emil - care anterior
lucra ca ospătar – acum se va ocupa de livrările la domiciliu. Barul
interior și sala de mese, deocamdată, vor rămâne închise clienților.
Orele au fost determinate astfel, deoarece bucătăria se află în
spatele spațiului. Astfel, intră George, se schimbă și-și ocupă postul.
Apoi Lorena face același lucru, urmat de Manuel și în sfârșit de Emil.
Schimbul de ture se face de la 16:00 la 17:00 și coincide cu cu prima
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curățeni minuțioasă. Se va încerca ca schimbul de ture și prima
dezinfectare completă să coincidă și cu închiderea bucătăriei.
Acest aspect este deosebit de important din cauza contaminării
EPI și a materialului folosit de către angajați. Atât la sfârșitul zilei
de lucru, cât și după fiecare curățenie (pot coincide), EPI și hainele
de lucru trebuie aruncate (puse la spălat sau reciclate, în funcție de
material).
Acest lucru înseamnă că vestiarul, de asemenea, trebuie să fie o
încăpere curată unde se pot arunca materialele de protecție. Este
important să existe pungi menajere în care să se pună uniformele de
muncă pentru a fi trimise la spălat; așa cum pot fi și containere de
reciclare a costumelor EPI de protecție de unică folosință, evitânduse deplasarea inutilă a angajatului pentru a le arunca.
Și, pentru ca întregul proces să funcționeze ca un ceas, este
recomandabil să se marcheze în grafic cum și când sunt eliminate
aceste materiale de protecție. Demersurile acestea trebuie să facă
parte din programului și a schimbul de ture.

TREBUIE SĂ ÎNCHID SPAȚIILE PENTRU A FACE
CURĂȚENIE?
Deși nu va fi obligatoriu să închidem localul atunci când vom efectua
curățenia și schimbul de ture (pot coincide), curățenia pe zone le va
afecta pe acestea. Adică dacă dezinfectăm bucătăria, nu vom putea
găti în ea; și dacă curățăm mesele de pe terasă, nimeni nu va putea
să le ocupe pe o perioadă de timp.
De aceea, este important să se realizeze un orar în care să coincidă
programul de curățenie cu orele de plecare, iar acesta să se facă în
perioada cu cel mic trafic de clienți, dacă este posibil. Chiar dacă vi
se pare greu, încercați să-l întocmiți mai ales dacă dispuneți de un
personal numeros.

ORGANIZAȚI TURE PENTRU TAKE AWAY ȘI
DELIVERY
Atâta timp cât măsurile de reluare a activității nu permit clienților
să intre în interiorul localului, se dspune de câteva ore în plus ale
personalului care pot fi alocate altor servicii/treburi care devin
relevante în scenariul covid-19. De exemplu, primirea comenzilor prin
telefon, servirea la barul exterior sau delivery/livrarea.
Același chelner care acum nu servește la mese în interior poate
conduce acum ”mașina” afacerii realizând livrări, ceea ce poate
implica o modificare substanțială a programului său și a schimbului
de lucru. Nu uitați că acest lucru trebuie făcut prin contract.
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Pe măsură ce se desfășoară diferite faze ale decalării, vom putea
recupera normalitatea localului, revenind la schimburile clasice,
dar ținând cont de ceea ce am învățat din experiență. Toate aceste
procese pe care le îmbunătățim în aceste săptămâni ne vor însoți și
în viitor.

Cum poate fi
reorganizată
terasa
Garantați distanța de 2 metri între mese
Reducerea numărului de locuri cu 50%
Mesele pot fi unite, însumând un număr maxim de 10 persoane
Pe scurt, dacă pe o terasă care anterior avea 10 mese care acum
poate avea doar maxim 5, 17 clienți stau într-un grup de 9 persoane
și încă un grup de 8 persoane, iar aceste grupuri au doi metri de
siguranță între ele, nu vom avea nicio problemă .
Mese fără meniu sau scrumiere, dar cu dozator de gel
hidroacloolic
Pentru a evita suprafețele care ar putea păstra SARS-CoV-2, mesele
nu vor avea elemente comune, cum ar fi inelele pentru șervet,
meniuri sau scrumiere. În schimb, clienții vor solicita personalului
materialele de care au nevoie, iar meniul va fi afișat pe unul sau mai
multe semne vizibile.
Țineți cont de caracteristicile fiecărei terase
Deși nu este obligatoriu, este recomandat să încercăm să
îndepărtăm mesele de culoarul de circulație al pietonilor.
În mod similar, dacă există alte terase care se învecinează cu terasa
noastră, este logic să localizăm mesele noastre păstrând aceeași
distanță de siguranță între cele ale concurenței noastre.
În imaginea de jos este exemplificat modul în care poate fi
reconfigurată o terasă:
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Tradus și adaptat de PLUS după
https://www.rentabilibar.es/covid-19-consejos
Acest ghid are scop strict de informare și nu înlocuiește normele sau recomandările autorităților.

