
Procedura przygotowania i wydawania posiłków  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach  

mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

od 1 września 2021 roku. 

1. Celem wdrażanych procedury jest:  

 Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i uczniów stołujących się                   

w szkole  

 Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz pracowników szkoły 

 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie stołówki w danym przedziale czasowym,                       

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.  

 Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

 Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów 

spożywających posiłki w szkole  oraz pracowników świadczących pracę w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

2. Niniejsze procedury dotyczą uczniów, rodziców  oraz pracowników Szkoły  świadczących 

pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pracownicy 

zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi procedurami, a uczniowie, rodzice  

zobowiązani są je znać i przestrzegać.  

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki: 

 Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba, 

że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej. 

 Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego.  

 Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia.  

 Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki. 

 Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców                            

z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C. lub wyparzanie 

 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.  

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej: 

 Uczniowie na wejście do stołówki czekają stojąc na wyznaczonych miejscach 

pozwalających zachować dystans społeczny 

 Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

 Uczniowie korzystający z posiłków  przed przyjściem do stołówki szkolnej dezynfekują 

ręce . 

 Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków według przygotowanego grafiku. 

 Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł wierzy się jadalnię, 

naczynia odnoszone są do zmywalni. 

 Wspólnie posiłki spożywają przy stolikach uczniowie jednej klasy nie dzieląc się 

daniami i napojami. 

 Osoby dyżurujące na stołówce, zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczki 

lub przyłbice, rękawiczki), wydają bezpośrednio uczniom sztućce zawinięte                            

w jednorazowe serwetki oraz napoje. 


