Skærpede forholdsregler og retningslinjer i relation til COVID19 for bespisning på
Midtbyens gymnasium, Hoverdal, Ulfborg og H. C. Andersens Vej.
Retningslinjerne er til brug ved genåbningen for mulighed for salg/forplejning. Nedenstående retningslinjer
er udarbejdet med udgangspunkt i Mercantecs basisinitiativer og er suppleres med en detaljeret og
fyldestgørende oversigt over initiativer for genåbning af bespisning.
Nedenstående forhåndsregler og retningslinjer kan IKKE fraviges.
Vicedirektør Mette Selchau og uddannelsesleder Dan Laursen er ansvarlige for implementeringen af
nedennævnte forholdsregler og retningslinjer som efterleves i tæt samarbejde med de ansvarlige
medarbejdere.
Vedhæftede skærpede forholdsregler og retningslinjer vil altid være opdaterede i forhold til gældende
retningslinjer
Generelle retningslinjer for åbne adresser:
Håndvask foregår altid ved ankomst til skolen og der foregår grundig håndvask/afspritning 60/30
før og efter der anrettes og tilberedes mad. Der er et særligt fokuspunkt hvad angår hygiejne ved
tilberedning og anretning af mad og her instrueres alle grundigt inden start. Ansvarlig er Dan Laursen.
•

•

•
•
•
•

Beboer på kollegiet i Viborg, Hoverdal og Ulfborg, skal sidde med 1 meres afstand til hinanden, når
de spiser, gældende morgen, frokost og aften. Kantinen på alle adresser er indrettet dertil og her
henvises til de skærpede forholdsregler for kollegiet, dette er udsendt til alle medarbejder, til
gennemgang.
Der er mulighed for brug af Mercantecs kantiner til bespisning af købt eller medbragt mad, der er
sikret skiltning med indgang og udgang samt at der kan overholdes 1 meter afstand fra næse til
næse.
Vask af bestik og service skal ske i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. Alternativt kan der
bruges engangsservice.
Eleverne gøres opmærksomme på, at de ikke må dele mad mellem hinanden.
Alt mad portionsanrettes, pakkes til hver enkel elev – der må ikke være buffet.
Ansatte i Mercantecs kantiner bærer mundbind, for at mindske smitte og bakterie spredning.

Særlige retningslinjer på Midtbyens gymnasium:
Forplejning sker fra den opstille Foodtrailer. Stedet fungere kun som udlevering og alt produktion
sker på kollegiet.
• Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering.
• Eleverne skal holde den påkrævede afstand. Markeringer er opsat.
• Der forefindes håndsprit ved disken.
• Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
•

•
•

Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.

Særlige retningslinjer på H.C. Andersensvej 7:
Forplejnings volumen
Morgenmad 30 per.
Aften 30-44-21 per. Der spises i elevhold
•

Forplejningen til Hotel- og restaurantskolens elever foregår fra kollegiets kantine. Der er opsat
vejledninger om adgangs og udgangsforhold

•
•
•

Ankomst og indgang til højre for elevator set udefra.
Udgang til venstre for elevator set udefra.
Elever der skal til Kollegiets Kantine i forbindelse med forplejning går direkte igennem Pejsestuen
og de spiser morgenmad og aftensmad her.
Når Kantinen forlades er det igennem terrassedøren og ind af den åbne dør i Pejsestuen ikke
vindfang.
Eleverne holder 1 meters afstand. Markering er opsat
Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering
Der forefindes håndsprit ved disken
Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.

•
•
•
•
•
•
•

Særlige retningslinjer på H.C. Andersensvej 9:
Forplejnings volumen i buen.
Morgenmad 21 per.
Frokost 21 per. Der spises i fast elevhold.
Forplejning til hele adressen sker fra kantinen på nr. 9. Der er opsat vejledninger om adgangs og
udgangsforhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kantinen som normalt.
Udgang fra kantinen til venstre mod Metalcraft.
Indgang til skolen igen, gennem døren ved vareindlevering
Eleverne holder 1 meters afstand. Markering er opsat.
Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering.
Der forefindes håndsprit ved disken.
Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.

Særlige retningslinjer på Hoverdal:
Forplejnings volumen
Morgenmad 20 per.
Frokost 20 per.
Aften 20 per. Der spises i elevhold
•
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kantinen som normalt, dette er Markeret op og der er skiltet
Udgang sker modsat, dette er markeret op
Eleverne holder 1 meters afstand. Markering er opsat.
Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering.
Der forefindes håndsprit ved disken og salgsområder.
Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.
Stedet fungere med fuld produktion og udlevering.

Særlige retningslinjer i Ulfborg:
Forplejnings volumen
Morgenmad 20 per.
Frokost 20 per.
Aften 20 per. Der spises i elevhold
•
•
•
•
•
•
•
•

Indgang til kantinen som normalt, dette er markeret op og der er skiltet
Udgang sker modsat, dette er markeret op
Eleverne holder 1 meters afstand. Markering er opsat.
Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering.
Der forefindes håndsprit ved disken og salgsområder.
Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.
Stedet fungere med fuld produktion og udlevering.

Særlige retningslinjer på Håndværkervej:
Forplejning til hele adressen sker fra kantinen på adressen. Der er opsat vejledninger om adgangs og
udgangsforhold.
Der er desuden udarbejdet pause plan, så der sikres afstandskrav overholdes grundet det lille salgs område.
Forplejnings volumen

Morgenmad 44 per.
Frokost 44 per. Der spises i elevhold.
•
•
•
•
•
•

Eleverne holder 1 meters afstand.
Alle fødevare er pakket hver for sig klar til udlevering.
Der forefindes håndsprit ved disken og salgsområdet.
Skraldespande tømmes 1 x dagligt eller hvis de er næsten fyldte.
Inventar desinficeres og rengøres som vanligt efter regler om krydskontaminering og ved dagens
afslutning desinficeres alle flader som vanligt.
Alle kontaktflader rengøres og desinficeres hver anden time i åbningstiden.
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