
Załącznik nr 4

do zarządzenia Dyrektora szkoły

z dnia 17 listopada  2021 r.

Regulamin pracy kuchni i stołówki szkolnej podczas
pandemii covid -19

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Zarządzenie dyrektora z dnia 17 listopada 2021 r. 
3. Wytyczne MEiN, MZ i GIZ 

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami  prawa  odnoszącymi  się  do  funkcjonowania  żywienia  zbiorowego,  dodatkowo
należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.

§1

Należy  zachować  odpowiednią  odległość  stanowisk  pracy  wynosząca  min.  1,5  m.
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także
higieny osobistej. Osoby pracujące w kuchni zobowiązane są do pracy w fartuchach
ochronnych, czepkach oraz rękawiczkach.

§2

Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających  prawidłowe  warunki  sanitarno-higieniczne,  zgodnie  z  zaleceniami
w czasie epidemii. 
 Wietrzenie i dezynfekcja stołówki przeprowadzana będzie przed i po każdej grupie

obiadowej; odpowiedzialni pracownicy kuchni.

§3

Dzieci  mogą  spożywać  posiłki  i  napoje  przyniesione  z  domu.  Posiłki  mogą  być
przynoszone w pojemnikach  prywatnych  i  w nich  spożywane.  Mogą  je  spożywać
w stołówce szkolnej, pod nadzorem swojego nauczyciela.

§4



Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,       
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

§5

Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)
z obszaru sali jadalnej. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Obiad, również drugie
danie podaje osoba pracująca w kuchni.

§6

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  utrzymanie  wysokiej  higieny  mycia
i  dezynfekcji  stanowisk  pracy,  opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,  naczyń
stołowych oraz sztućców.

§7

W kuchni nie mogą przebywać osoby postronne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2021 r.
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