
 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  

W JODŁOWNIKU  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W JODŁOWNIKU  

PROCEDURA 

BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW 

I KORZYSTANIA Z DYSTRYBUTORA WODY 

1. Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni, przy zachowaniu 

wszelkich niezbędnych środków higieny.  

 

2. Konieczne jest utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

 

3. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce 

powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – 

wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem 

detergentu i wyparzane.  

 

4.  Przed i po spożyciu przez uczniów posiłków opiekunowie grup dbają o to, 

aby uczniowie umyli ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

 

5. Uczniowie przychodzą na obiad w grupach, do których zostali przydzieleni.  

 

6. Zaleca się, aby każdy uczeń siedział z zachowaniem dystansu społecznego  

podczas spożywania posiłków.  

 

7. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej przebywała 

tylko jedna grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy 

uczniami z poszczególnych grup. Uczniów należy rozmieszczać  

z zachowaniem dystansu społecznego. 



 

8. Pracownik wydający posiłki uczniom jest ubrany w fartuch ochronny, 

maseczkę i rękawice jednorazowe. 

 

9. Podczas wydawania potraw uczniom należy bezwzględnie przestrzegać 

zasad higieny i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania 

zanieczyszczeń na tym etapie. 

 

10. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem 

dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora 

zgodnie  z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca 

wydawania posiłku  i krzesełek. 

 

11. Po wykonaniu czynności, pracownik wydający posiłki zdejmuje 

jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującą  instrukcją 

zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawic jednorazowych  

i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie  

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

 

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

ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego do tego 

pojemnika zamykanego, znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym. 

 

13. Przygotowane w domu śniadanie, dziecko przynosi do szkoły                                                

w jednorazowym bezpiecznym pojemniku. Owoce i warzywa przyniesione                  

z domu muszą być umyte i opakowane w jednorazowy pojemnik.   

14.  Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonych miejscach.  

 

15.  Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych,  

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 

16. Nie zaleca się organizowania poczęstunków oraz wspólnej degustacji 

potraw. 

 

17. Szkoła zapewnia dostęp do wody pitnej pod nadzorem opiekuna. 

 


