
Procedury COVID-19 dla stołówki oraz personelu kuchennego 
 

1. Obiady w szkole wydawane są po uregulowaniu wpłat przez rodziców wyłącznie drogą 

elektroniczną.  

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3. 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 kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h. po jedzeniu, piciu;  

3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

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, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły;  

8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 
0
C przy użyciu detergentów do 

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

4. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi 

procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i 



dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek 

jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki 

i rękawic jednorazowych.  

5. Uczniowie po uprzednim umyciu/odkażeniu rąk, spożywają posiłek w stołówce szkolnej, 

przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego.  

6. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi myje i dezynfekuje stoły i krzesła 

oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.  

7. 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.  

8. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, 

pod opieką nauczycieli dyżurujących: 

I grupa - godz.11.20 - 11.40 

II grupa - godz.12.25 - 12.45 

III grupa - 13.30 - 13.50 

9. Przy wejściu do stołówki umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób 

mogących jednocześnie spożywać posiłek. 

10. Nauczyciel dyżurujący kontroluje zachowanie dystansu między uczniami oczekującymi w 

kolejce przy okienku. 

11.Sztućce i obiady będą wydawane bezpośrednio przez obsługę (bez czynności 

samoobsługowych). 

12. Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą spożywać śniadanie przygotowane w domu              

po uprzednim, dokładnym umyciu/ dezynfekcji rąk. Śniadanie, dziecko przynosi do szkoły     

w bezpiecznym  opakowaniu. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być także umyte 

i opakowane w jednorazowe, najlepiej biodegradowalne opakowania.  

13. Nauczyciele klas młodszych 1-3 wyznaczają w ciągu dnia jedną przerwę śniadaniową, 

umożliwiającą spożycie posiłku w sali lekcyjnej. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3, 10 minut przed zakończeniem 4 lekcji 

doprowadzają uczniów na obiad do stołówki a wyznaczony nauczyciel przejmuje opiekę na 

korytarzu nad dziećmi nie korzystającymi ze stołówki. 

 



Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków w trakcie epidemii COVID-19  

  

1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem 

dezynfekcyjnym i wietrzone przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie z 

instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawania posiłku i 

krzesełek.  

2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony 

osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 

 3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest 

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem.  

4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 

jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się 

w wyznaczonym pomieszczeniu.  

 

W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego - strefa żółta 

1. Jednorazowo na stołówce może przebywać ograniczona liczba uczniów z bezwzględnym 

zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.  

2. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stolików.  

3. Nauczyciele pełniący dyżury na stołówce zasłaniają usta i nos. 

 

Strefa czerwona - z powodu nauczania zdalnego wydawanie posiłków zostaje zawieszone. 

 

 

 

 

 

 

 



 


