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Protocol voor barmedewerkers

v 1.0

•

Er is altijd maximaal 1 persoon achter de bar toegestaan.

•

Desinfecteer je handen regelmatig, maar in ieder geval bij zowel het betreden als het verlaten
van de ruimte achter de bar.

•

Achter de bar zijn mondkapjes en wegwerphandschoenen beschikbaar voor degene die dit
wenst. Bij het verlaten van de ruimte achter de bar dienen deze vóór het verlaten weggegooid
te worden.

•

Alle voorradige artikelen bevinden zich in de Pepsi koelkast en op de plank naast deze
koelkast. De keuken is weliswaar voor jouw als barmedewerker geen verboden terrein, maar je
hoeft hier in principe niet te zijn.

•

Bestellingen opnemen, bestellingen afgeven en het afrekenen van consumpties dienen enkel
achter het kuchscherm / plexiglas te gebeuren. Staat iemand niet voor het plexiglas, dan
mag je deze persoon niet helpen.

•

Gebruik geen glas- of aardewerk of iets anders dat na gebruik gereinigd zou moeten worden
bij de uitgifte van consumpties.

•

Koffie/thee dient verstrekt te worden in bekers. De dispenser hiervoor hangt naast de koffie
automaat aan de muur. Theezakjes en alle benodigdheden voor de koffie staan onder het
plexiglas. Koffielepels zijn vervangen door houten roerstaafjes.

•

Extra zakjes voor het kleine afvalbakje op de bar bevinden zich onderin datzelfde afvalbakje.

•

Alle consumpties dienen via PIN betaald te worden. Een uitzondering hierop betreft de ALTC.
Deze personen hebben toestemming om contant te mogen betalen. Pak contant geld in ieder
geval nooit aan, maar laat je klant dit op de bar neerleggen.

•

Let erop dat je bij het openmaken van flesjes uit de koeling niet de bovenkant vast pakt. Dit
stopt je klant daarna namelijk in zijn/haar mond om uit de fles te kunnen drinken.

•

Lege flessen dienen door de klant zelf terug gezet te worden in de krat welke zich onder de TV
naast de bar bevinden. Wijs mensen hier ook op bij het uitreiken van hun bestelling. Laat lege
flessen in de kantine in ieder geval staan. Achter de bar is jouw plek. Voorkom onnodige
verplaatsingen.

•

Waterflessen vullen in de keuken of bij de spoelbak is NIET toegestaan. Wijs mensen erop dat
dit niet gewenst is als dit toch gebeurd. De omgeving van de bar is jouw veilige werkterrein.

•

Het bereiden van etenswaren in de breedste zin ervan is niet toegestaan.

•

Alle gebruikte doekjes dienen aan het einde van je bardienst direct in de wasmand gedaan te
worden. Dus ook niet laten drogen over rand van de wasmand, maar er volledig in.

•

Ligt er aan het einde van je bardienst toch nog rommel op tafels, laat dit dan gewoon liggen.
De barcommissie zal dit op later moment alsnog opruimen.
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