
ZAŁĄCZNIK 2 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  

w trakcie trwania pandemii wirusa covid-19 

 

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

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić 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. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - 

spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po spożyciu posiłku i odejściu 

od stolików pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przed i po posiłku 

każdej grupy.  

 

2a. Zmianowe wydawanie posiłków będzie wyglądało następująco dla poszczególnych klas: 

      Klasa 0 – posiłki w pomieszczeniu ,,zerówki” (około 1130) 

      Klasy I-III – trzecia przerwa (około 1035 ) 

      Klasy IV-VI – czwarta przerwa (około 1130 ) 

      Klasy VII-VIII – piąta przerwa (około 1230 ) 

 

3) W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego 

i higienicznego spożycia posiłku. Z tego względu klasa 0 będzie spożywać posiłki w sali 

lekcyjnej. 

 

4) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki 
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lub w przypadku jej awarii, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej 

wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

 

5) Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. 

Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca 

wydawania posiłku oraz sztućców. 

 

6) Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) 

z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca 

się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego 

wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 

7) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 

8) Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków odpowiedzialna jest osoba    

wyznaczona na daną przerwę przez dyrektora szkoły. Przed posiłkiem nauczyciel   

zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie 

z instrukcją poprawnego mycia rąk. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe powinien 

zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub żelem na bazie alkoholu. Po umyciu rąk 

nauczyciel ustawia dzieci jedno za drugim i przyprowadza je do sali sadzając bezpośrednio 

do stolików. Nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce. 

 

9) Podczas posiłku nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały  

      od stolików. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej  

     w przedszkolu formy zabezpieczenia -  jednorazowe rękawiczki, maseczka. Posiłki  

     podawane są dzieciom na mytych w temperaturze min. 600C naczyniach z dodatkiem  

     detergentu lub wyparzane. 

 

 

 


