
GHID DE SIGURANȚĂ
ÎN RESTAURANTE

Facem România bine

ÎMPREUNĂ,
RĂMÂNEM

ÎN SIGURANȚĂ!

Un demers de informare susținut de 

 

în parteneriat cu Organizația Patronală a 
Hotelurilor și Restaurantelor din România
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Meniu nostru 



Lasă grijile la ușă, 
siguranța ta e responsabilitatea noastră

Ne dorim să își oferim un mediu sigur în care să petreci timp de calitate și să te 
relaxezi. De aceea, am implementat ghiduri interne riguroase și suntem atenți la 
fiecare detaliu pentru ca tu să te simți în siguranță ori de câte ori ne treci pragul. 

UNEORI, DISTANȚAREA E CHIAR PLĂCUTĂ
Am regândit și reorganizat spațiul, astfel încât să 
respectăm toate reglementările în vigoare 
referitoare la distanțele de siguranță. Distanțarea 
meselor înseamnă mai mult spațiu pentru tine și 
prietenii tăi.

PUNEM ACCENT PE SĂNĂTATEA 
NOASTRĂ PENTRU SIGURANȚA TA
Înainte de începerea programului, personalul 
resturantului trece printr-un triaj intern pentru 
verificarea temperaturii și a stării de sănătate. 
În plus, angajații sunt instruiți ca la primele 
simptome de boală să rămână acasă și să ia 
legătura cu medicul de familie. Efectuăm 
testări rapide ori de câte ori este nevoie pentru 
identificarea și izolarea imediată a cazurilor 
pozitive. Susținem campania națională de 
vaccinare și încurajăm personalul să se 
vaccineze, angajații din domeniul HoReCa 
având prioritate pentru a vaccinare începând 
cu luna aprilie.

AER PROASPĂT ȘI ÎN INTERIOR
Acordăm o atenție deosebită aerisirii 
orespunzătoare, întreținem permanent 
instalațiile de ventilare și aer condiționat. 
Întrucât aportul de aer proaspăt contribuie la 
scăderea riscului de infectare, instalațiile din 
restaurant sunt reglate astfel încât aerul din 
interior să fie împrospătat de mai multe ori în 
decursul unei ore.

CURĂȚENIA E MAMA SĂNĂTĂȚII
Respectăm cu strictețe regulile de igienă și 
curățenie, precum și cele de dezinfectare a 
spațiilor și suprafețelor.

ÎȚI ZÂMBIM CU OCHII
Întregul personal al resturantului poartă mască 
de protecție și aplică măsuri de prevenție 
(igienizarea frecventă a mâinilor, practicarea 
igieniei respiratorii, evitarea atingerii feței, 
dezinfectarea suprafețelor cu care intră în 
contact etc.).

MAI DEPARTE ÎNSEAMNĂ MAI APROAPE
Respectă cirucuitele semnalizate 
corespunzător și păstrează distanța 
de 1,5 – 2 metri între tine și ceilalți.

Parteneri într-un altfel de normal. 

Fii și tu responsabil! 
Sănătatea și siguranța noastră, a tuturor, depind de acțiunile fiecăruia dintre noi. 

De aceea, te rugăm să acționezi responsabil, să dai dovadă de înțelegere 
și să ții cont de câteva reguli atunci când ne treci pragul. 

CU MÂINILE CURATE
Spală-te pe mâini sau folosește dezinfectant 
imediat după intrarea în restaurant, dar și 
înainte și după servirea mesei. 

FII PRECAUT, SĂ FII PROTEJAT 
Poartă mască de protecție atât la intrare, 
cât și la ieșire, și ori de câte ori tranzitezi 
restaurantul.

NE VEDEM PESTE CÂTEVA ZILE
Evită să ieși în locuri publice dacă ai 
simptome specifice infecției respiratorii
acute (febră, tuse, dureri în gât, 
pierderea gustului și a mirosului etc.).
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