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1. Cele procedury. 

 
• zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom/uczniom i pracownikom, 
• zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby 

COVID-19  
 

2. Definicja przedmiotu procedury. 
 

Przedmiotem procedury jest ustalenie zasad: 
• Organizacji wyżywienia dzieci/uczniów i pracowników w tym postępowania  

w czasie przygotowania posiłków 
• Przyjmowania towaru 
• Zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w kuchni  

 
3. Kogo dotyczy procedura ? 

 
Do przestrzegania procedury zobowiązani  i intendentka 
 
4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 
 
• Pracownicy obsługi zatrudnieni do pracy w kuchni – wykonują podstawowe zakresy 

obowiązków, wykonują zadania i dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności 
zachowania rygoru sanitarnego, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny.  

• Woźni – przenoszą towar pozostawiony przy drzwiach przez dostawców  
z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego.  

• Pomoce nauczyciela, sprzątaczki – wykonują podstawowe zakresy obowiązków, 
wykonują zadania i dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności zachowania 
rygoru sanitarnego, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny. 

 
5. Opis pracy. 
 
5.1. Pracownicy kuchni nie mają styczności z dziećmi/uczniami, nauczycielami i 

pozostałymi pracownikami obsługi. 
a) Jedynymi upoważnionymi osobami do wejścia na teren kuchni, poza personelem 

kuchennym, jest dyrektor, kierownik gospodarczy, intendent.  
b) Teren kuchni jest zamknięty dla pozostałych pracowników (drzwi oznakowane 

„nieupoważnionym wstęp wzbroniony”), 
5.2. Nakazuje się ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami kuchni  

w czasie pracy, a w sytuacji, gdy pracownicy spotkają się w celu wykonania wspólnego 
zadania, zaleca się pracę w odległości minimum 1,5 m od siebie.  

5.3. Pracownicy kuchni często myją ręce i dezynfekują je, w szczególności:  
• przed rozpoczęciem pracy,  
• po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  
• po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  
• po skorzystaniu z toalety,  
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• po kaszlu / kichaniu / wydmuchaniu nosa,  
• po kontakcie z papierami typu w-z, rejestry. 

 
Organizacji wyżywienia dzieci/uczniów i pracowników, w tym postępowania w czasie 
przygotowania posiłków. 

 
5.4. Wyżywienie w przedszkolu składa się z 3 posiłków wydawanych w godzinach: 8.30 - 

I śniadanie,  11.00 – II śniadanie, 14.00 – obiad, 15.30 -  podwieczorek (na wynos). 
5.5. Wyżywienie w szkole składa się z jednego posiłku – obiadu. Obiady wydawane są w 

stołówce wg ustalonego harmonogramu, w czasie przerw obiadowych. 
5.6. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, 

odpowiadają pracownicy kuchni,  w tym: 
a) Myją  i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
b) Przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków bardzo dokładnie myją i 

zdezynfekują blaty robocze, na których będą przygotowywane dania, 
c) Dezynfekują taborety, krany, poręcze, drzwi lodówek,  itd. minimum 2 razy dziennie, 

w tym na zakończenie pracy.  
d) Myją i dezynfekują wózki kelnerskie przed każdym wydaniem kolejnego posiłku i po 

przyjęciu wózków z brudnymi naczyniami (2 grupy przedszkolne spożywają posiłki w 
salach) 

e) Czynności mycia i dezynfekcji pracownicy kuchni odnotowują w rejestrach. 
5.7. Organizacja posiłków w stołówce dla dzieci z przedszkola: 

a) Pracownicy kuchni przygotowane potrawy, potrzebne naczynia i sztućce wykładają na 
blat przy okienku podawczym z zachowaniem wszelkich środków higieny. Za 
przygotowanie stołów na stołówce, nakrycie ich oraz posprzątanie po posiłkach 
odpowiadają wyznaczone pomoce nauczyciela. 

b) Pomoce nauczyciela odkładają brudne naczynia po posiłkach na blat przy okienku 
podawczym,  skąd odbierają je pracownicy kuchni.   

a) Pomoce nauczyciela przed i po każdym posiłku myją i dezynfekują blaty stołów  
i krzesła w stołówce, z których korzystają dzieci i dorośli.  

b) Pomoce nauczyciela  myją podłogę po I i II śniadaniu. 
5.8. Organizacja posiłków w stołówce dla uczniów szkoły podstawowej: 

   - Pracownicy kuchni wydają posiłki w okienku wydawczym 
         - Uczniowie ustawiają się przed okienkiem podawczym z zachowaniem dystansu min. 1 
            1,5 m.  

c) Po każdym wydaniu danej transzy obiadów, pracownicy kuchni dezynfekują blaty 
stołów i krzesła, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.  

d) Podłogę w stołówce myje sprzątaczka odpowiedzialna za ten rewir na koniec dnia. 
 
Przyjmowanie towaru 
 
5.9. Dostawcy dostarczający towar nie wchodzą do budynku: 

a) pozostawiają towar przed wejściem B (od strony szatni), 
b) dostawca zawiadamia telefonicznie  o dostarczeniu towaru, 
c) towar odbiera i wnosi do budynku obsługa kuchni 
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5.10. Zarówno dostawcy, jak i pracownicy odbierający towar mają obowiązek 

każdorazowego  noszenia maseczek i rękawiczek.  
 

6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej 
wykonanie. 
• Harmonogram, rejestry mycia i dezynfekowania.  
 

 
7. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub 
zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego. 

 
       Procedura wchodzi w życie 01.09.2021 r.  
 
 
         Przemysław Grabiec  
 
        Dyrektor Zespołu Edukacyjnego  

         Nr 6 w Zielonej Górze  
 
 
 
 

 
 


