
Zasady organizacji żywienia

w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Tłokini  Wielkiej

i szczególnej ostrożności bezpieczeństwa pracowników w szkole w związku z

wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19

1. Procedura została podzielone na dwie części

1. Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracowników  przygotowujących  i  wydających

posiłki.

2. Zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniów  spożywających  posiłki  w  stołówce

szkolnej.

1.  Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających

posiłki.

a) Pracownicy  restrykcyjnie  przestrzegają  zasad  higieny,  dobrych  praktyk

higienicznych,  utrzymują  wysoki  stopień  higieny  osobistej,  w  tym  dbają  o

odpowiednią, czystą i w razie potrzeby ochronną odzież.

b) Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy min. 1,5 m.

c) Pracownicy  przestrzegają  warunków  wymaganych  przepisami  prawa,

dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

d) Stosują  środki  higieny  osobistej,  tj.:  fartuchy,  rękawiczki,  maseczki  lub

przyłbice.

e) Utrzymują  wysoką  higienę  mycia  i  dezynfekcji  stanowisk  pracy,  opakowań

produktów,  sprzętu  kuchennego,  naczyń  stołowych  oraz  sztućców  (mycie

naczyń i sztućców wielorazowego użytku w zmywarce z dodatkiem detergentu

w temp. min 60oC. ).

f) Po  zakończonej  pracy  gruntownie  dezynfekują  powierzchnie,  sprzęty  i

pomieszczenia  stołówki  i  zaplecza  kuchennego  oraz  dbają  o  wietrzenie

pomieszczeń.

g) Pracownik  stołówki  dba  o  higieniczny  odbiór  towaru  od  dostawcy.  Zwraca

uwagę na obowiązkowy ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz

na  czystość  samochodu,  którym  dostarczany  jest  towar.  Dostarczane

pieczywo  powinno  być  zabezpieczone  np.  przykryte  czystym  materiałem,

papierem.



h) Dostawca  wchodzi  na  teren  szkoły  i  pozostawia   towar  w  specjalnie

wyznaczonym miejscu.

2.  Zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniów  spożywających  posiłki  w  stołówce

szkolnej

a) Uczniowie  bezpośrednio  przed  wejściem  do  stołówki  myją  ręce  wodą  z

mydłem.

b) Uczniowie noszą maseczkę lub przyłbicę w drodze na stołówkę i  w trakcie

oczekiwania do wejścia aż do momentu otrzymania posiłku.

c) Wprowadza się  zmianowe wydawanie  posiłków.  Posiłki  wydawane będą w

dwóch turach – I tura (po 3 godzinie lekcyjnej) i II tura.

d) W I turze posiłki wydawane będą uczniom klas IV – VIII, natomiast w II turze –

uczniom klas I – III.

e) Uczniowie  ustawiają  się  w  kolejce  przed  drzwiami  stołówki  (zachowując

między sobą dystans min. 1.5 m) i  wchodzą do niej  na wyraźne polecenie

pracownika.

f) Przy każdym stoliku mogą spożywać posiłki osoby uczące się w jednej klasie.

g) Posiłki przynoszone są do stolika w naczyniach przez osoby dyżurujące na

stołówce, zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice,

rękawiczki). Uczeń pozostawia puste naczynia na stoliku.

h) Po wyjściu osoby stołującej się, naczynia wielorazowego użytku odnoszone są

do zmywalni. W przypadku naczyń stołowych oraz sztućców jednorazowego

użytku są one segregowane do odpowiednich pojemników.

i) Po  każdej  grupie  czyszczone  i  dezynfekowane  są  blaty  stołów,  poręczy

krzeseł oraz wietrzone pomieszczenia.


