
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA KUCHNI I STOŁÓWKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROTMANCE 

 W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca 

min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej będzie zachowana odpowiednia odległość 

między osobą wydającą a uczniem, wynosząca min. 1,5 m i zachowane zostaną środki 

ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki u osoby wydającej posiłek). 

3. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko 

intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu: 

a) Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: fartuch biały, maseczka, przyłbica, rękawiczki oraz na czystość samochodu, 

którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym 

materiałem, papierem. 

b) Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia przed drzwiami (wejście  

od zaplecza kuchennego). 

c) Stanowisko intendenta pracy zorganizowane jest z uwzględnieniem wymaganego 

dystansu społecznego pomiędzy pracownikami. 

d) Intendent zobowiązany jest do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej 

odległości i zasad bezpieczeństwa higienicznego. 

e) Zabrania się intendentowi nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się 

jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku. 

f) Intendent po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania  

i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy. 

3. Posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej z zapewnieniem prawidłowych warunków 

sanitarno-higienicznych, wydawanie posiłków odbywać się będzie podczas trzech przerw 

dla kl. IV-VIII i w czasie lekcji kl. I-III, oddział przedszkolny zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem dla wszystkich klas (załącznik ).  

5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte z dodatkiem detergentu, a następnie wyparzane.  

6. Przed wejściem do stołówki szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk.  

7. Uczniowie w miarę możliwości będą spożywali posiłek przy stolikach z rówieśnikami  

z danej klasy.  

8. Po każdym wydaniu posiłków nastąpi dezynfekcja blatów stołów. 



9. Opłatę za obiady zaleca się uiszczać bezpośrednio na konto. 

10. Osobom pracującym w kuchni na i stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą  

z mydłem lub dezynfekowanie dłoni na bazie alkoholu (min. 60%) 


