COVID-19 KONTROLL MINŐSÍTŐ PROGRAM

Előzmény


A koronavírus hatására a szálloda-, és vendéglátóipari vállalkozások zöme bezárásra
kényszerült. A kieső bevételek és a bezárás mellett is jelentkező fenntartási költségek
nehéz, kritikus helyzetbe hozták a vállalkozásokat.



Mivel egyelőre kiszámíthatatlan, hogy a járványidőszak meddig húzódik el, és
Magyarországon milyen szakaszai várhatóak még a járvány lefolyásának, a
szálloda- és vendéglátóipari vállalkozásoknak fel kell készülniük egy hosszú távon is
fenntartható COVID 19 megelőző higiéniai rendszer üzemeltetésére.

Bizalmi deficit
A válság természetéből adódóan bizalmi deficitet okozott célközönségben, az olyan
jellegű színterekkel és szolgáltatásokkal szemben, ahol sok ember viszonylag kis helyen, zárt
térben tömörül össze.
Éppen ezért a fogyasztói bizalom megerősítése az egyik kulcsa a HORECA szektorban
működő vállalkozások gazdasági eredményességének.
COVID-19 KONTROLL minősítő program
A minősítő program a vendégek felé egységes, a vendéglátás minden területére kiterjedő
biztonságos üzemeltetési működést igazol, amely feloldja a nyilvános és közösségi tereken való
tartózkodással kapcsolatban kialakult félelmet, és visszaállítja a fogyasztói bizalmat.
Hitelesség
Az anyag szakmai hitelességéért orvosi stábunk (megelőző orvostan és népegészségtan
szakorvos) illetve népegészségügyi ellenőr kollégánk felelt. Döntő szempont volt a fogyasztók
számára is hiteles fórum bevonása. Ezért az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Kft. az állami
közegészségügyi hatóságoknak megküldte szakmai véleményezésre a minősítő program
anyagait, illetve együttműködést kezdeményezett az iparági hatásközpontokkal: Magyar
Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) és Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével (MSZÉSZ)

Minősítés folyamata
A COVID kontroll minősítő rendszer a fogyasztók biztonsága irányába elkötelezett
üzemeltetők választása. A programban való részvétel nem kötelező. A minősítő rendszer a
jogszabályokon túlmenően ír elő intézkedéseket, folyamatokat és ellenőrző mechanizmusokat.
A rendszer kidolgozásának célja, hogy a nagyközönség számára nyilvánossá váljon,
melyek azok a vállalkozások, amelyek működésük során biztosítani tudják azokat a feltételeket,
amelyek a vendégek közegészségügyi biztonságát szavatolják a járványügyi helyzetben.
Amennyiben a vendéglátó vállalkozás igényét jelzi a minősítésre, az Élelmiszerbiztonsági
Tanácsadó Kft. munkatársai helyszíni ellenőrzés keretében felmérik a vállalkozás higiéniai
állapotát, a folyamatokat, a bevezetett intézkedéseket.





A tanúsítást igényli a vállalkozó
Időintervallum egyeztetés az auditra
Ellenőrzés
Értékelés
o Tanúsítható
 COVID KONTROLL (alap szint)
 KONVID-KONTROLL plusz (emelt szint)
o Nem tanúsítható

Tanúsítvány érvényessége és felhasználása
Az első körös tanúsítás 3 hónapig érvényes. A minősítés eredményét közzé teheti weboldalán,
szállásadó portálokon, hírleveleiben. Továbbá felkerül a covidkontroll.hu és a
foodwill.hu weboldalra (lista és térképnézetben).
Tanúsítás díja



Az első tanúsítás díjmentes, de a kiszállás és a labor alapanyag költségeit a
megrendelőnek kell megtéríteni.



Hosszabbítás esetén a tanúsítás 3 hónapig lesz érvényes és 50.000 Ft lesz a díja.

Minősítés szempontjai
1.

Újraindítás feltételei

2.

Üzemeltetési feltételek
a.

kapacitás igazolás

b.

fertőtlenítési pontok

c.

védőeszközök

3.

4.

5.

6.

d.

kiszolgálás (érintés mentesség)

e.

légtechnika

Szabályozás
a.

fertőtlenítő eljárások

b.

védőtávolság betartásának szabályozása
i.

beszállító-dolgozó

ii.

dolgozó-dolgozó

iii.

vendég-dolgozó

iv.

vendég-vendég

Igazolt kontroll tevékenység
a.

dokumentáció

b.

transzparencia (ONIR)

Oktatás, felkészültség
a.

oktatási tematika

b.

tartalom

c.

igazolás

Igazolási eljárások
a.

felületi tesztek (DIP Slide, ATP)

b.

COVID-19 gyorsteszt

Az ellenőrzésre a vállalkozás a nyilvánosan elérhető, az ellenőrzés szempontjait tartalmazó
ellenőrző lista alapján fel tud készülni. A lista a hatóságok és az Élelmiszerbiztonsági
Tanácsadó Kft. honlapján is elérhető lesz.
Szponzoráció






Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Kft.
o 100 db COVID-19 gyorsteszt
o Díjmentes tanácsadás
o Díjmentes minősítés
Bentley Hungária Kft.
o 100 DB DIP slide (összmikróba és penész kimutatására alkalmas agar)
o 50 DB ATP gyorsteszt
LABNET Kft.
o 100 DB ATP gyorsteszt

