Procedura organizacji bezpiecznego żywienia
1. Szkoła zapewnia uczniom/wychowankom możliwość spożycia ciepłego
posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich
niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy kuchni:
1) Dezynfekują

ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie
przygotowywane są posiłki;

2) Myją ręce:

a. przed rozpoczęciem pracy,
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona
bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

do

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
g. po jedzeniu, piciu;
3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych;
4) Odbierając

produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają
rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5) Wyrzucają rękawiczki, maseczki i wszelkie opakowania, w których zostały

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli
rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on
pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje lub dezynfekuje opakowanie;
6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej

1,5 metra;
7) Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty,

środkami zapewnionymi przez dyrektora;

8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były
spożywane posiłki.
4. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły lub
osoba wyznaczona przez dyrektora w oddzielnym harmonogramie i przekazuje
informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy
przekazują tę informację uczniom.
5. Dzieci uczęszczające do przedszkola spożywają posiłki w salach.
6. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowie
zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych.
7. Posiłki dzieciom podają nauczyciele i pomoce nauczycieli opiekujący się
daną grupą a starsi uczniowie odbierają posiłki od osób wydających z zachowaniem
odległości minimum 1,5 metra według harmonogramu wydawania posiłków.
8. W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak:
cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce, pojemniki i inne zbędne
przedmioty.
9. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną grupę uczniów wyznaczony
pracownik lub pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze,
oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje
dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte
środki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na
odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji pracownik lub pracownicy
zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
10.
Na stołówce uczniowie zajmują miejsca z zachowaniem dystansu
społecznego nie zmieniając miejsc, krzesełek i stolików.

