
Procedura przygotowania i wydawania posiłków w STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
w związku z wystąpieniem pandemii koronowirusa COVID – 19 

 
I. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 
II.  Pracownicy kuchni:  

1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 
przygotowywane są posiłki; 

2. Myją ręce: 
a. przed rozpoczęciem pracy, 
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do 

bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  
c.po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
f. po skorzystaniu z toalety 
g. po jedzeniu, piciu 

3.  Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych; 

4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają 
rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają 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; 

6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z 
obowiązującymi przepisami;  

7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty. 
8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy 

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

III. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z 
zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.  

IV. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2dzieci.  
V. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.  
VI. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi kuchni myje i 

dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed 
wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.  

VII. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony 
osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania 



maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego 
mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

VIII. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem 
wydawania posiłków, pod opieka nauczycieli grupy. 

IX.  Na stołówce mogą przebywać max. 26 osób, po dwoje dzieci przy jednym 
stoliku. 

X. Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą spożywać śniadanie wyłącznie w 
wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela grupy. 

XI. Przygotowane w domu śniadanie, dziecko przynosi do szkoły w 
jednorazowym bezpiecznym pojemniku. Owoce i warzywa przyniesione z 
domu muszą być umyte i opakowane w jednorazowe pojemniki 

 
Procedura i harmonogram wydawania posiłków  

 
1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem 

myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z 
instrukcją mycia rąk.  

2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, 
pracownik kuchni dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik stołówki wyposażony w środki 
bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków  

4. Pracownik stołówki myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez 
dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.  

5. Na stołówce mogą przybywać tylko dzieci spożywające obiad  
6. Harmonogram wydawania posiłków określa Dyrekcja wg planu lekcji . 


