Szanowni Klienci.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 w czasie
epidemii COVID-19, nasza firma zmuszona jest zmienić dotychczasowe zasady
prowadzenia działalności, jako stołówki szkolnej. Wobec czego informujemy:
Dzieci, które miały wykupione obiady w miesiącu MARZEC 2020R. będą mogły
zrealizować otrzymane bloczki obiadowe w miesiącu WRZESIEŃ 2020R.
1. Od dnia 01 września w sprzedaży będą dostępne wyłącznie bloczki na
obiady jednodniowe lub tygodniowe – (nie będzie możliwe wykupienie
obiadu na cały miesiąc). Rodzice będą mogli wykupić bloczki obiadowe
na terenie stołówki szkolnej SP 11 w godz. 15.00 – 17.00 codziennie
(w tym czasie nie będzie już dzieci w szkole) lub poprzez dziecko, które
samodzielnie wykupi obiady. Każdorazowo dziecko otrzyma paragon za
wykupiony bloczek obiadowy w celu przekazania rodzicom. W przypadku
nieobecności ucznia na obiedzie POWYŻEJ 3 DNI (wyłącznie choroba lub
wypadek losowy) rodzic lub opiekun ma obowiązek poinformować o tym
fakcie właściciela stołówki pod nr Tel. 665 394 534 do godz. 9.00 rano
w 1 dniu absencji. Powstała w powyższy sposób nadpłata będzie
zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc. Nie prowadzimy zwrotu
gotówki za niewykorzystany bloczek obiadowy. Zakup obiadów
dokonywany jest tylko gotówką.
2. Rodzic lub opiekun prawny w przypadku absencji ucznia może odebrać
wykupiony obiad za dziecko, dostarczając do punktu wydawania
odpowiedni pojemnik dostosowany do przechowywania żywności np.
menażkę. Pojemnik na obiad musi być czysty i wykonany z materiałów
nietłukących, odpornych na wysoką temperaturę. W innym przypadku
pracownik stołówki ma prawo odmówić wydania obiadu. Każdorazowo
podstawą do wydania obiadu jest okazanie bloczka obiadowego.
3. Osoby dorosłe nie będą mogły konsumować posiłków na miejscu
(w jadalni stołówki). Będziemy realizować sprzedaż posiłków dla
dorosłych tylko „na wynos” po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu
obiadu (zamówienia w dniu poprzedzającym chęć zakupu obiadu tj.
w poniedziałek zamawiamy obiad na wtorek itd. Tel. 655 394 534) .
Dzieci będą mogły odebrać posiłek dla rodziców w trakcie konsumpcji
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swojego obiadu, ale po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym
dodatkowej porcji.
Osoby dorosłe będą mogły odebrać zamówiony posiłek poprzez
specjalnie oznakowane drzwi przy wejściu do szatni szkolnej od strony
parkingu. Obiady będą pakowane w opakowania jednorazowe
(dodatkowo płatne – 1 zł. za pojedyncze opakowanie) lub w naczynia
klientów, dostosowane do transportu posiłków. Nie pakujemy posiłków
w naczynia szklane – mamy tu na myśli słoiki.
Posiłki wydawane będą w godz. 11.00 – 16.30. Mając na uwadze
dzisiejszy stan epidemiczny w naszym kraju, wydawanie posiłków będzie
ustalane w sposób elastyczny, dostosowany do czasu i zakresu
funkcjonowania szkoły tak, aby każdy klient w możliwie najmniejszym
stopniu odczuł skutki ograniczeń.
Od dnia 01 września w ofercie naszej firmy będzie tylko jeden rodzaj
posiłku bez podziału na mały lub duży obiad. Dostępny będzie jeden
pełnowartościowy posiłek składający się z zupy, drugiego dania oraz
surówki. Gramatura dostosowana jest do zrównoważonego wzrostu dla
dzieci klas 1-8. Cena posiłków w nowym roku szkolnym wynosi:
ZUPA – 5 zł. II DANIE – 10 zł. Jakość naszych posiłków jest niezmienna
i stawiamy ją na pierwszym miejscu.
Nasza firma funkcjonuje w ramach wzmożonego reżimu sanitarnego,
w związku z czym gwarantujemy cykliczne dezynfekowanie stolików po
każdym dziecku, dostosowanie ilości miejsc konsumpcyjnych do
powierzchni stołówki, regulowanie ilości osób mogących przebywać
jednorazowo w pomieszczeniu zamkniętym. Wszystkie czynności
i wymagania realizujemy w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia
i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Wszelkie sugestie, pytania lub problemy dotyczące funkcjonowania
stołówki, proszę kierować bezpośrednio do właściciela firmy pod niżej
wskazanym nr telefonu.
Z poważaniem
Joanna Buczyńska Tel. 665 394 534

