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Procedury związane z przygotowywaniem posiłków i prowadzeniem stołówki w 

Szkole Podstawowej  Nr 3 w Mielcu dla uczniów  

w czasie epidemii 

 

1. Szkoła, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego zapewnia obiady dzieciom.   

2. W stołówce przebywają tylko uczniowie, którzy korzystają z obiadów pod opieką  

               nauczyciela. 

3. Dyżur w stołówce pełnią wyznaczeni nauczyciele szkoły według harmonogramu. 

4. Obiad przygotowywany jest przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

5. Pracownicy kuchni: 

a) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 

są posiłki; 

b) Myją ręce: 

 przed rozpoczęciem pracy, 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona  

do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

 po skorzystaniu z toalety, 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

 po jedzeniu, piciu; 

c) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych; 

d) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne; 

e) Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone 

produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w 

danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać  

w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

f) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny  

z obowiązującymi przepisami; 

g) Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły; 
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h) Obsługa kuchni myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy 

użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 

spożywane posiłki. 

6. Dzieci spożywają posiłki na jadalni, z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. 

7. Dzieci wchodząc na stołówkę dezynfekują ręce przed podejściem do miejsca wydawania 

posiłku i sztućców. 

8. Posiłki dzieciom wydaje obsługa kuchni. 

9. Dzieci otrzymują czyste, wyparzone zestawy sztućców wraz z posiłkiem. 

10. Wyznaczony pracownik kuchni nalewa zupę dzieciom bezpośrednio przy stoliku. 

11. Posiłki dla poszczególnych grup uczniów wydawane są z zachowaniem rozdzielności 

czasowej według ustalonego harmonogramu. 

12. Po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię 

stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

13. Zabrania się wnoszenia na teren jadalni osobistych rzeczy (plecaki, kurtki).  

14. Zabrania się przebywania na terenie stołówki osobom niekorzystającym z posiłków oraz 

rodzicom i opiekunom.  

15. Uczniowie, którzy przynieśli posiłki z domu mogą je spożywać na terenie stołówki, gdy 

pozostali uczniowie z grupy jedzą obiad. 

 

 

 


