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IMS podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IFSL a BIOkont                Vytlačené: 

                 

 
Vodič HOPI, ktorý vykonáva prepravu mrazeného tovaru k partnerovi KFC a Pizza Hut 

musí dodržať nasledujúci postup: 

 

1. NAKLÁDKA, PREPRAVNÉ TEPLOTY 

 
 Pred každou prepravou musí vodič zdokladovať teplotu v nákladovom priestore a odovzdať výpis 

z termografu na ktorom bude požadovaná teplota nákladového priestoru -12 ° C a nižšia. 

 Teplota nákladného priestoru musí byť pre mrazený tovar nastavená na -18 ° C až -22 ° C 

 Pred naložením mrazeného tovaru vodič dostane kalibrovaný vpichový teplomer a formulár 

"Kontrola teploty v priebehu jazdy" (z jednej strany) "Kontrola chladenia návesu" "Kontrola vozidla 

pred jazdou" (z druhej strany) 

 Náves či nákladový priestor vozidla musí byť čistý a dezinfikovaný, bezpečný, vnútorné svetlá 

návesu musia byť chránené nerozbitným materiálom alebo sa musia používať nerozbitné žiarovky. 

 V prípade, že je vozidlo použité na prepravu tovaru viacerých teplotných režimov (napr. mrazený a 

suchý), musí byť vybavené priečkou k oddeleniu priestoru. 

 Deliace priečky v dobrom stave - neporušené, správne tesniace. 

 Pri nakládke mrazeného tovaru je treba tovar uložiť do mraziacej komory a uzavrieť priečkou. 

 Náves či nákladový priestor vozidla musí mať čisté závesy / astragázy / pre časti určené pre prepravu 

pod riadenou teplotou. Jediná výnimka je možná v prípade, keď závesy boli odobraté z dôvodu 

nakládky surového mäsa, aby sa zabránilo kontaminácii iných výrobkov. V tom prípade musí byť 

toto potvrdí písomne vedením spoločnosti. Pozn .: Závesy môžu byť dole skrátiť tak, aby vodič 

mohol vidieť rampu. 

 Všetok tovar musí byť uložený na palete, aj keď sa použije iná prepravná jednotka. 

 

Kontrola teploty počas prepravy tovaru YUM  

 Meria sa v 2 artikloch (podľa uvedených priorít 1 až 5 – poradie priorít: 1.mrazené mäso, 2.mrazené 

kurčatá, 3.mrazený syr, 4.mrazené žemle, 5.hranolky). 

 Pokiaľ je v dodávke 1 KFC reštaurácia, musí vodič zmerať teplotu 2 artiklov rovno pri nakládke a to 

na ložnej ploche vozidla a druhé meranie pri vykládke v reštaurácii a taktiež zaznamená teploty 

mraziacej komory, ktoré zistí zo snímačov teplôt agregátu (teplota mrazeného tovaru minimálne  -

18°C, povolená odchýlka +-3°C).  Pokiaľ je v dodávke viac než 1 KFC reštaurácia, tak sa meria 

teplota 2 artiklov na prvej a poslednej reštaurácii a takisto sa zaznamená teplota mraziacej komory.  

 Teplota výrobku sa meria otvorením kartónu a vložením čidla teplomera medzi primárny obal tovaru. 

 Tovar ani obal nesmie byť poškodený!   

 Pri manipulácii s rozbaleným tovarom a pri následnom meraní musí používať ochranné 

rukavice a pred a po vlastnom meraním je nutné čidlo otrieť hygienickou vreckovkou 

 Po ukončení merania musí kartón prelepiť QSL alebo HOPI páskou. 

 Vodič zapíše záznam do formulára, kde vyplní: meno, osobné číslo, ŠPZ vozidla, číslo LLRP, dátum, 

teploty, čas merania a podpíše sa 

 Termografy vozidla / návesu musia byť kalibrované a záznam o kalibrácii musí byť na nahliadnutie 

pre audítora. Garancia merania teploty návesom musí byť od výrobcu s presnosťou +/- 0,6 stupňov 

Celzia 
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IMS podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IFSL a BIOkont                Vytlačené: 

 Pre každú prepravu musí vodič zaznamenať teploty v nákladovom priestore - odovzdať výpis z 

termografu  

-pri nakládke na sklade  (požadovaná teplota nákladového priestoru je min. – 12°C)   

-ako aj po ukončení prepravy  na CSO  odovzdať výpis z termografu ku každému LLRP  za celú 

dobu trvania  prepravy. 

 

2. VYKLÁDKA 

 Pri každej vykládke vodič musí zmerať teploty výrobku otvorením kartónu a umiestnením 

čidla teplomeru medzi primárne obaly tovaru. 

 Tovar ani obal nesmie byť poškodený!  

 Vodič vykoná záznam do formulára, čas merania, hodnoty teplôt.  

 Vodič si nechá potvrdiť prevzatie pracovníkom predajne. 

 Vodič v žiadnom prípade nesmie vyložiť tovar na chodník či cestu. 

 Vodič nesmie pri vykládke nechať otvorený náves a ložnú plochu sólového vozidlá bez 

dozoru na dobu dlhšiu ako 10 min. 

 Vodič nesmie pri vykládke jesť, žuť, piť ani fajčiť. 

 V prípade nepriaznivého počasia (dážď, vysoké teploty,...) je vodič povinný vykladať tovar iba 

po 1 palete, v čo najkratšom čase a čo najkratšou trasou k vykládkovému miestu. 

 

 

1. DODACIE LISTY, CMR - odovzdávanie dokumentov 
 Pred odovzdaním dokladov vodič vráti vpichový teplomer na sklade, kde ho obdržal. Vrátenie 

si nechá potvrdiť do LLRP. 

 Vodič na CSO odovzdá spolu s LLRP, DL, termografom  aj riadne vyplnený formulár „Kontrola 

teploty v priebehu jazdy“. 

 

 

!!! Vodič musí hlásiť na oper.dispečing prípadné meškanie !!! 
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IMS podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IFSL a BIOkont                Vytlačené: 

Vzor vyplnenia:                    Túto stranu vypĺňa pracovník skladu + vodič 
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IMS podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IFSL a BIOkont                Vytlačené: 

Vzor vyplnenia:                    Túto stranu vypĺňa vodič 

 


