
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KUCHNI 

I JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH 

ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ZACHOROWANIOM NA COVID 19 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich 

pobytu na jej terenie. 

2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny.  

3. Pracownicy kuchni: 

a) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 

są posiłki; 

b) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych: 

- przed rozpoczęciem pracy, 

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

c) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, przestrzegają zasad 

bezpieczeństwa;  

d) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  - co najmniej 

1,5 metra; 

e)  po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora; 

f)  myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 

spożywane posiłki, 

g) usuwają ze stolików i lady wszelkie dodatki takie jak ozdoby, pojemniki na 

przyprawy itp. 

. 

4. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Godziny 

spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje 

informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy 

przekazują tę informację uczniom.    

5. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym mają spożywać posiłek, uczniowie 

zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych. Oczekując na otrzymanie posiłku dzieci zachowują dystans 

społeczny.  

6. Oczekując na otrzymanie posiłku dzieci zachowują dystans społeczny. 

7. Posiłki dzieciom wydają pracownicy kuchni. 

8. Spożywanie posiłków odbywa się przy wyznaczonych stolikach z rówieśnikami z danej 

klasy. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5m. 



9. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów pracownik 

kuchni/pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, 

siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w 

rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej dezynfekcji 

pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021r. i obowiązuje do odwołania.  

 

                    dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach, Joanna Gapińska 


