
Załącznik 11 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020 

z dnia 28.08. 2020 r.  
 

Procedury wydawania i spożywania posiłków w stołówce 

na czas epidemii COVID-19 

 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego, tj. ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz 

dziećmi, zachować odpowiednią odległość na stanowiskach pracy i stosować środki 

ochrony osobistej. 

2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. Należy 

bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć  

i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

3. Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla uczniów, pracownicy 

przechodzą procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie  

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosują środki ochrony osobistej  

w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania 

i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.  

4. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 

kuchni dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

5. W wyznaczonym miejscu (okienko wydawania) pracownicy wydają obiady uczniom  

w naczyniach wielorazowych, wykładając je na zdezynfekowane miejsce (nie podają ich 

uczniom bezpośrednio). 

6. W stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem. Następna grupa 

może wejść  do stołówki po wykonaniu przez personel  czynności dezynfekcyjno-

porządkowych. 

7. Uczniowie spożywają obiady w stołówce szkolnej przy stołach z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

8. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek maksymalnie 6 uczniów (3 z każdej strony 

stołu). 

9. Uczniowie po odbiorze obiadu siadają na wyznaczone miejsce przy stole.  

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

i ławki oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.  

11. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków 

pod opieką nauczyciela. 



12. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka, skąd są na 

bieżąco odbierane do mycia i wyparzania przez wyznaczonego pracownika kuchni. 

13. Po wyjściu ze stołówki uczniowie mają obowiązek dokonania czynności higienicznych 

zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

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

osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.  

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

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem.  

16. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) pracownik wrzuca do 

przeznaczonego w tym celu pojemnika. 

17. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego, tj. ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz 

dziećmi, zachować odpowiednią odległość na stanowiskach pracy i stosować środki 

ochrony osobistej. 

18. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. Należy 

bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć  

i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

19. Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla uczniów, pracownicy 

przechodzą procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie  

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosują środki ochrony osobistej  

w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania 

i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.  

20. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 

kuchni dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

21. W wyznaczonym miejscu (okienko wydawania) pracownicy wydają obiady uczniom  

w naczyniach wielorazowych, wykładając je na zdezynfekowane miejsce (nie podają ich 

uczniom bezpośrednio). 

22. W stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem. Następna grupa 

może wejść  do stołówki po wykonaniu przez personel  czynności dezynfekcyjno-

porządkowych. 

23. Uczniowie spożywają obiady w stołówce szkolnej przy stołach z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

24. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek maksymalnie 6 uczniów (3 z każdej strony 

stołu). 

25. Uczniowie po odbiorze obiadu siadają na wyznaczone miejsce przy stole.  



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

i ławki oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.  

27. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków 

pod opieką nauczyciela. 

28. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka, skąd są na 

bieżąco odbierane do mycia i wyparzania przez wyznaczonego pracownika kuchni. 

29. Po wyjściu ze stołówki uczniowie mają obowiązek dokonania czynności higienicznych 

zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

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

osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.  

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

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem.  

32. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) pracownik wrzuca do 

przeznaczonego w tym celu pojemnika. 

 

Harmonogram wydawania posiłków  

*uwzględniając czas na dezynfekcję stolików i miejsca wydawania posiłków 

L.p. Godziny Klasa 

1. 10.20 – 10.40 4a, 6b, 7c 

2.  10.50 – 11.10 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b 

3. 11.40 – 12.00 4b, 5a, 6c, 7a, 8a 

4. 12.20 – 12.40 6a, 7b, 8b 

5. 11.15 – 11.35 Punkt przedszkolny + “zerówki” 

   


