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Rutin/checklista – Mottagningskök
Exempel på omedelbara åtgärder i syfte att stärka produktionskökens
förmåga att leverera mat till prioriterade brukare i händelse av kris.
Tänk på att vissa av åtgärderna även kan vara aktuella för prioriterade
mottagningskök och gör en lista även för dem.
En kris har inträffat och köken har gått i krisorganisation



I kris är det särskilt viktigt att vara noggrann med källsorteringen.
Ordinarie soputrymmen och andra täta utrymmen används i första
hand till biologiskt avfall. Plast, papper, papp, glas och metall kan
förvaras utomhus och i utrymmen som inte är täta för skadedjur.



Beställ vid behov (och om det finns) flera kärl från renhållningen.



Använd råvaror i förutbestämd rangordning.



Öppna inte kylar och frysar i onödan.



Vid brist på vatten uppstår problem med disken. Håll lager av
engångsartiklar för att klara driften i två veckor.



Vid vattenbrist använd kokeri för att spara vatten.



Planera för hantering av nödvatten i kök och på toaletter.
Nödvattnet levereras vanligtvis i 1 000-literstankar på lastkajen
och vattnet måste bäras in. Se till att ha rena dunkar att bära och
förvara vatten i. Se även till att ha dunkar med tappkran som kan
ställas vid diskhon/tvättstället för att underlätta handtvätt.



Kontrollera om det går att koppla nödvatten till diskmaskinerna
och skriv i så fall en instruktion detta.



Koppla nödvatten till diskmaskinerna, om det är möjligt. Följ
skriftlig anvisning.



Ta fram dunk med tappkran för handtvätt, vid diskho och på WC.



Använd engångsförkläde för att minimera tvätt av arbetskläder.



Använd engångshandskar, handsprit och ytdesinfektion.



Anpassa vid behov beställningspunkterna för handsprit,
ytdesinfektion, hushållspapper m m för att klara två veckor utan
vatten.



Vid behov använd sanitetspåsar i toaletterna.
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Om toaletterna kan användas och spolas manuellt med hink, spola
inte mellan kissarna och lägg papperet i en soppåse. Använd
sanitetspåsar, s k Biobags, för nr 2. Dessa kan läggas i soporna
eller grävas ner. Det är samma påsar som används för matavfall.
Ha en rulle Biobags till toaletterna i lager.



Om IT och telefoni inte fungerar kan information förmedlas via
mattransporterna.

