ASOCIATIA HARA
CUI 31741357 PIATRA NEAMT

SC L’OMM HOSPITALITTY SRL.
(având în administrație ACTIV PARC)
CUI RO 22773031, J27/1542/2007
SAT NEGREȘTI NR. 661, NEAMȚ

MASURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS COVID-19, CONFORM
REGLEMENTĂRILOR STATULUI
Pentru anul 2020
SC L’OMM HOSPITALITTY SRL. (având în
administrație ACTIV PARC) CUI RO 22773031,
J27/1542/2007 SAT NEGREȘTI NR. 661, NEAMȚ
Se obliga sa implementeze urmatoarele masuri de
preventie:
1. Evaluam zilnic personalul astfel incat acesta sa nu
se prezinte la lucru cu simptomatologie de infectie
gripala sau cu febra.
2. Limitarea numarului de personal care lucreaza
pentru deservirea grupului de copii.
3. Interdictia accesului in spatiile destinate grupului
de copii si de servire a mesei a altor persoane din
afara grupului de copii (parinti, vizitatori, alti
copii)
4. Dotarea spatiilor de pregatirea a mesei cu
dezinfectante, apa si sapun precum si cu substante
de dezinfectie speciale pentru spatiile de
productie alimentara
5. Dotarea toaletelor publice cu apa si sapun precum
si cu dezinfectant
6. Pe timpul servirii mesei personalul va purta
obligatoriu masti si manusi de unica folosinta.
7. Servirea mesei se face in alt spatiu decat cel in
care se produce
8. Servirea mesei are loc in spatii tip terasa sau la
mesele pozitionate in aer liber, atunci cand
vremea permite. Mesele sunt dispuse astfel incat
sa asigure o distantare de 2 m intre acestea. Se
asigura un numar suficient de mese astfel incat
copiii sa poata sa se aseze in numar de cate 4 la
masa
9. Masa este servita in recipiente de unica folosinta,
astfel incat acestea se arunca imediat dupa
folosire si nu se mai intorc in spatiul destinat
pregatirii mesei.
10. Mesele sunt destinate exclusiv servirii si
activitatilor copiilor din tabara.
11. Preparatele se gatesc zilnic pentru fiecare tip de
masa.

ASOCIATIA HARA cu sediul in Piatra Neamt, CUI 31741357
PIATRA NEAMT
Se obliga sa implementeze urmatoarele masuri de
preventie:
1. Toti copiii participanti trebuie sa aibe aviz medical
de la medicul de familie ca este clinic sanatos
pentru participare
2. Nu se accepta niciun participant cu simptome de
raceala sau cu febra
3. Se face triaj al grupului de copii in fiecare
dimineata
4. Toti copiii trebuie sa poarte masti pe durata
transportului
5. Toti copiii trebuie sa se dezinfecteze pe maini la
sosirea in parc
6. Toti copiii trebuie sa se spele pe maini cu apa si
sapun dupa utilizare toaletelor publice
7. Asigurarea respectarii regulilor de igiena la
utilizarea toaletelor publice prin atentie sporita
8. Toti copiii trebuie sa se spele cu apa si sapun
inainte de masa
9. Toti copii vor folosi dezinfectante ori de cate ori
este necesar.
10. Toti copii isi vor arunca servetelele, mastile sau
alte materiale utilizate, care nu le mai sunt
necesare la cosurile de gunoi.
11. Toti copiii trebuie sa pastreze distantarea de 1,5 m
in timpul activitatilor in aer liber cu respectarea
avertizarilor si atentionarilor existente in parc.

