
Жұмыс алгоритмі 
тамақтандыру объектілері 

ұйымдасқан топтарда, тамақтандыру орындарында 
 

Ұйымдастырылған талаптарға сай ұжымдық іс-шаралар өткізбестен, залда 50-ден 
көп емес орын белгілей отырып, ашық аспан астында және жабық үй-жайларда қоғамдық 
тамақтану объектілерінің қызметіне рұқсат беру 

Жалпы ережелер 
1. COVID 19 карантині кезінде персоналдың жағдайын тексеріп, термометрияны 

күніне 3 реттен кем емес қағаз немесе электронды тасымалдағышта тіркеумен медициналық 
бақылауды қамтамасыз етіңіз. 

2. Жедел респираторлық инфекциялар (қызба, жөтел, мұрыннан су ағу) және басқа 
жұқпалы аурулардың көрінісі бар персоналдың жұмысына жол берілмейді. 

3. Қызметкерлер келушілермен жұмыс кезінде пайдалану үшін бір реттік 
медициналық маскалар қорымен (жұмыс ауысымының ұзақтығына және өзгерту маскалары 
бойынша кем дегенде 2 сағатта бір рет), сондай-ақ дезинфекциялық майлықтармен, қолмен 
емдеуге арналған тері антисептиктерімен, дезинфекциялау құралдарымен қамтамасыз 
етіледі. Бір реттік масканы қайта пайдалануға, сондай-ақ ылғалдандырылған масканы 
қолдануға жол берілмейді. 

4. Нысанда келушілердің қолын емдеуге арналған терінің антисептикасы 
қарастырылған, олар көрінетін және қол жетімді жерде орнатылады. 

5. Бір уақытта қолданылатын ыдыс-аяқ пен ас құралдарының мөлшері ұйымның 
қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек. Жарықтары, чиптері, шеттері сынған, пішіні 
бұзылған, эмаль зақымдалған ыдыс-аяқты пайдалануға жол берілмейді. 

6. Тамақтандыру ұйымдары мен тамақтандыру қондырғыларына ыдыс-аяқ пен ас 
құралдарын механикаландырылған түрде жууға арналған дезинфекциялық әсері бар 
заманауи ыдыс жуғыш машиналармен жабдықтау ұсынылады. Ыдыс-аяқтарды 
мамандандырылған кір жуғыш машиналарда механикалық жуу оларды пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады, ал өңдеу режимдері ыдыс-аяқ пен ас 
құралдарын 90 минуттан кем емес 65 ° C температурада дезинфекциялауды қамтамасыз 
ететін қолданылады. 

7. Ыдыс-аяқтарды қолмен жуу үшін, ыдыс-аяқ, үш секциялы - шыны ыдыс-аяқ пен 
ас құралдарына арналған үш секциялы ванналар беру керек. 

8. Ыдыс-аяқтарды қолмен жуу келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 
- тамақ қалдықтарын механикалық тазарту; 
- ваннаның бірінші бөлімінде жуғыш заттар қосылған суда жуу; 
- ваннаның екінші бөлімінде температурасы кемінде 40 ° C болатын суда жуу және 

ваннаның бірінші бөліміне қарағанда екі есе аз мөлшерде жуғыш заттарды қосу; 
- ваннаның үшінші секциясындағы тұтқалары бар темір тордағы ыдыстарды душ 

басы бар икемді шлангты пайдаланып, кемінде 65 ° C температурада ыстық ағын сумен 
шаю; 

- барлық ыдыс-аяқтар мен құрылғыларды оларды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес дезинфекциялық құралдармен өңдеу; 

- ваннаның үшінші бөліміндегі тұтқалары бар темір тордағы ыдыстарды душ 
басымен икемді шлангты пайдаланып ағын сумен шаю; 

- тор сөрелерінде, сөрелерде ыдыстарды кептіру. 
9. Ыдыс жуғыш машина істен шыққан жағдайда ыдыстарды қолмен жууға жағдай 

жасау керек, жуғыш және дезинфекциялық құралдармен, щеткалармен, шүберектермен 
қамтамасыз ету және ыдыс жуудың сапасын бақылау қажет. 

10. Бір реттік ыдысты қолданған кезде, пайдаланылған бір реттік ыдыс бір реттік 
тығыз жабық полиэтилен пакеттерге жиналады. 

Үй ішіндегі ауаны дезинфекциялау 



11. Температура мен ылғалдылықтың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ету үшін 
желдету және ауа баптау жүйелерінің аудитін (тазалау, жуу, дезинфекциялау, сүзгілерді 
ауыстыру және т.б.) жүргізу қажет. 

Барлық бөлмелерді күніне 3 реттен кем емес 15 минут ішінде жиі желдетуді 
қамтамасыз етіңіз. 

Үй ішіндегі ауаны дезинфекциялау үшін тәулік бойы адамдардың (залдардың, 
асханалардың) қатысуымен қолдануға болатын жабық типті ультракүлгін бактерицидтік 
сәулелендіргіштерді немесе рециркуляторларды қолдану қажет. Рециркуляторлардың 
қондырғысы мен саны өндірушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес есептеледі. 

12. Желдету және ауа баптау жүйесін тазарту және дезинфекциялау жоспарланған 
техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

13. Залдарды күнделікті бекітілген дезинфекциялау құралдарымен тазалайды. 
Дезинфекциялаушы заттармен жұмыстың барлық түрлері су өткізбейтін тығыздалған 
қолғапта жүргізілуі керек. Жабдықты тазалаудан кейін міндетті түрде дезинфекциялауға 
жатады. 

14. Дезинфекциялаушы затты қолдану ережелері дезинфекциялаушы заттарды 
қолдану жөніндегі нұсқаулықпен анықталады, онда дезинфекциялаушы затты әсер 
еткеннен кейін шаю қажеттілігі немесе болмауы түсіндіріледі. 

15. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кем дегенде 6 сағаттан кейін) үй-
жайларды дезинфекциялық майлықтармен (немесе дезинфекциялаушы заттардың 
ерітінділерімен) сүрту арқылы дезинфекциялау құралдарын пайдаланып дымқыл 
тазаланады, ұстағыштар, үстелдер, орындықтардың арқалықтары (орындықтардың 
тіректері), асханаға (асханаға) кіре берісте қол жуу, өзіне-өзі қызмет ететін витриналар. 

16. Бөлінуді қамтамасыз етіңіз 
 


