
Procedura spożywania posiłków w szkole 
 

1. Posiłki spożywane są w Jadalni  szkoły. 
2. W miarę możliwości, uczniowie zostaną podzieleni klasami na grupy, które będą w sposób 

zmianowy spożywać dania i pić napoje w Jadalni szkolnej. 
3. Przed rozpoczęciem konsumpcji  i także po niej, pracownik techniczny firmy cateringowej 

zdezynfekuje stoły, krzesła i miejsce wydawania dań oraz napojów. Dezynfekcji stanowiska 
dokonuje się po każdej osobie. 

4. Przed posiłkiem i po posiłku uczniowie udają się do łazienki w celu umycia rąk wodą                                   
z mydłem. 

5. Uczniowie nie dzielą się daniami i napojami.  Uczniowie zajmują miejsca z zachowaniem 
dystansu społecznego.  Za właściwe usadzenie  uczniów  odpowiada nauczyciel przebywający 
w Jadalni. 

6. Uczniowie w salach lekcyjnych mogą spożywać  posiłki i pić napoje przyniesione z domu. Nie 
wolno dzielić się pożywieniem ani napojami z innymi uczniami.  

7. Uczniowie przynoszą do szkoły posiłki i napoje w naczyniach jednorazowego użytku.  
8. Spożywanie posiłków i picie napojów w salach lekcyjnych odbywa się po umyciu rąk wodą                          

z mydłem. 
9. Uczeń, który przystępuje do konsumpcji, rozkłada na stole serwetkę papierową lub kawałek 

ręcznika papierowego. Na serwetce lub ręczniku kładzie posiłek i stawia napój. Po spożyciu 
posiłku i wypiciu napoju, uczniowie wyrzucają do kosza na śmieci serwetkę lub ręcznik 
papierowy. Serwetki lub ręcznik papierowy uczeń przynosi z domu. 

 
Procedura dotycząca wydawania posiłków 
 

1. Między stanowiskami pracy pracowników technicznych powinna być zachowana odległość                        
min. 1,5 metra. Jeśli jest to niemożliwe -  pracownicy zobowiązani są użyć środki ochrony 
osobistej. 

2. Płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów  w Jadalni zabezpiecza firma 
cateringowa.  

3. Pracownicy techniczni mają obowiązek dbać o utrzymanie wysokiej higieny mycia                                            
i dezynfekcji stanowisk pracy, a także utrzymanie w czystości zbiorczych pojemników                                        
na posiłki, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

4. Jadalnia nie działa w systemie  samoobsługowym. Dania, napoje oraz naczynia, sztućce, 
serwetki podawane są indywidualnie przez pracownika technicznego. 

 
Procedura dotycząca dostarczania posiłków do szkoły przez firmę cateringową 
 

1. Pracownicy firmy cateringowej zobowiązani są do stosowania wymogów reżimu sanitarnego 
na terenie szkoły. 

2. Firma cateringowa nadal może dostarczać posiłki i napoje w pojemnikach zbiorczych,                                       
a następnie rozkładać i podawać je, pod warunkiem, że wielorazowe naczynia i sztućce, są 
myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min. 60°C i są wyparzane. W przypadku 
awarii zmywarki należy wielorazowe naczynia i sztućce umyć w gorącej w wodzie 
z detergentem, a następnie je wyparzyć. Za dezynfekcje naczyń i sztućców odpowiedzialność 
ponosi firma cateringowa. 


