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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM  
ROZVOZU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ PACIENTŮ 

 
REŽIM TEPLÝCH VEČEŘÍ Po, Út, Čt, Pá A STUDENÝCH VEČEŘÍ St, So, Ne 

 
Platnost od 1.5.2007 
 
Čas    Druh úkon ů 
 
 
06.00 až 07.00 hod.  leštění příborů, mytí zbylých kazet z předchozího dne 

07.00 až 07.45 hod.  rozvoz snídan ě  

07,45 až 08,30 hod.           mytí přepravních beden 

08.30 až 08.45 hod.  svoz vozíků po snídani  

08.45 až 09.30 hod.  mytí nádobí po snídani 

09,30 až 10,00 hod.           mytí podlahy a úklid prostor umývárny a prostoru pro                         

                                           expediční skříně a tabletové vozíky, leštění příborů 

11.00 až 12.00 hod.  rozvoz ob ěda  

12.30 až 13.30 hod.  svoz vozíků po obědě + mytí skříní, mytí nádobí 

13.30 až 14.30 hod. mytí misek, čištění mycího stroje (denně), mytí přepravních 

beden (denně) 

14.30 až 15.00 hod.  mytí nádobí z oddělení ARO a Operačních sálů (CHIR) 

15.00 až 15.15 hod.  svoz zbylých kazet (tabletů) 

15.15 až 15.30 hod.  mytí zbylých kazet (tabletů) 

16.30 až 17.15 hod.  rozvoz teplé ve čeře 

17.15 až 18.15 hod.  svoz večeře 

18.15 až 19.00 hod.  mytí nádobí po večeři, vypuštění a údržba mycího troje, 

mytí podlahy a úklid prostor umývárny a prostoru pro expediční 

skříně tabletové skříně a vozíky 

 

St, So a Ne  – stejný harmonogram jako ve všední den + v 10.00 až 10.50 hod. rozvoz 

studené ve čeře. 

 

Ve volném čase : 

Pondělí:   strojové mytí podlahy 

Středa :   odškrobování  nerezových polévkových misek a lžic 

Čtvrtek:  týdenní údržba misek 
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM  
ROZVOZU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ PACIENTŮ 

 
REŽIM CELOTÝDENNÍCH STUDENÝCH VEČEŘÍ 

 
Platnost od 1.5.2007 
 
Čas    Druh úkon ů 
 
 
06.00 až 07.00 hod.  leštění příborů, mytí zbylých kazet z předchozího dne 

07.00 až 07.45 hod.  rozvoz snídan ě  

07,45 až 08,30 hod.           mytí přepravních beden 

08.30 až 08.45 hod.  svoz vozíků po snídani  

08.45 až 09.30 hod.  mytí nádobí po snídani 

09,30 až 10,00 hod.           mytí podlahy a úklid prostor umývárny a prostoru pro             

                                           expediční skříně a tabletové vozíky, leštění příborů 

10.00 až 10.50 hod.  rozvoz studené ve čeře 

11.00 až 12.00 hod.  rozvoz ob ěda  

12.30 až 13.50 hod.  svoz vozíků po obědě + mytí skříní, mytí nádobí 

13.50 až 14.15 hod. mytí misek, čištění mycího stroje (denně), mytí přepravních 

beden (denně) 

 

Ve volném čase : 

Pondělí:   strojové mytí podlahy 

Středa :   odškrobování  nerezových polévkových misek a lžic 

Čtvrtek:  týdenní údržba misek 
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