
Procedura i harmonogram wydawania posiłków 
w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach  

w związku z COVID-19 
 

1. Dyrektor szkoły uruchamia działanie kuchni i wprowadza harmonogram godzin i grup 
korzystających z jadalni.  
2. Posiłki wydawane są zmianowo: 10.30 – przedszkole, 11.00 – klasy I-III, 11.30 – klasy 
IV-VIII. 
3. Pracownicy kuchni, stołówki, jadalni, zobowiązani są do zachowania odległość 
stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m). 
4. Pracownicy, o których mowa w pkt 3. stosują środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 
5.  Każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia i dezynfekcji 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców 
oraz higieny osobistej. 
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarko – zapażarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 70°C. 
7. Odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania niezwłocznie po 
dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego zamkniętego kosza. Obok kosza 
lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”. 
8. Pracownicy wyrzucają zużyte środki higieny osobistej do zamykanych, wyłożonych 
workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią. 
9. Nauczyciel, nauczyciel punktu przedszkolnego / oddziału przedszkolnego/ 
wychowawca klas I – III, przed posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła 
antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. 
10. Uczniowie, którzy samodzielnie przychodzą na stołówkę, przed posiłkiem myją ręce  
w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. 
11. W sali jadalnej nie ma na stolikach żadnych dodatków.  
12. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 
stołówki dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 
13.W wyznaczonej dla grupy godzinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracownicy 
kuchni wydają uczniom posiłki (sztućce, pieczywo przygotowane są na stole dla każdego 
ucznia wraz z posiłkiem). 
13. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 
14. Przy stolikach możliwość uczniowie spożywają posiłki z rówieśnikami danej klasy. 
15. W jadalni, przebywa grupa uczniów do 20 osób,  
16. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez 
nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Uczniowie klas IV-
VIII myj ą ręce samodzielnie.  
17. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyści się i dezynfekuje miejsca spożywania 
posiłków:  blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 
 
 


