
Aneks 1 do REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

  (obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania). 

 

1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są od godziny 11:15 do 12:15 

2. Stołówka wydaje obiady jednodaniowe. 

3.  Cena obiadu w abonamencie 5,00 zł. 

4.  Zapisy są poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostarczonej do sekretariatu szkoły, 

bądź elektronicznie na e-maila: intendent40@gmail.com 

5. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos. 

6. Posiłki opłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance 

wydawane są w stołówce szkolnej wyłącznie dzieciom, a nie ich rodzinom. 

7. W związku z epidemią COVID-19 stołówka szkolna wg zaleceń wprowadza procedury 

bezpieczeństwa: 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

• 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 wprowadza 

się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.   Zachowana jest 

odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie 

środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwracamy na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

• Korzystanie z posiłków  odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe 

warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W szkole dla uczniów 

stosuje się się zmianowe wydawanie posiłków, a dla przedszkola wydawanie ich odbywa się przy 

stolikach w sali przedszkola. Po każdych posiłkach jest czyszczenie blatów stołów,poręczy  

i krzeseł. 

• Wielorazowe naczynia i sztućce są myte i wyparzane. 

• W stołówce  dania i produkty są  podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

 

Wydawanie obiadów na czas epidemii COVID-19 

UCZNIOWIE: 

◦ Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik stołówki, 

przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z 

instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w 

postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 

zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

◦ Wchodząc na stołówkę należy zdezynfekować ręce. 

◦ Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem 

dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra. 

◦ Uczeń siada na wyznaczone miejsce przy stole i czeka na obsługę stołówki. 

◦ Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia do okienka „zwrot naczyń” 

◦ Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje 

stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej 

grupie uczniów. 

◦ Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej 

zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic 

jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji 
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zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

◦ Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 

posiłków, pod opieką nauczyciela świetlicy 

◦ Na stołówce mogą przebywać max. 15 osób, 

 

PRZEDSZKOLE 

• Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla przedszkola, pracownik 

 przedszkola przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem 

zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony 

osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z 

instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

• Dzieci przed posiłkiem dokładnie myją ręce i wycierają je w ręczniki jednorazowe. 

• Dzieci spożywają posiłek w sali przedszkola, z zachowaniem dystansu społecznego 

nie mniejszego niż 1,5 metra. 

• Dzieci siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

• Dziecko siada na wyznaczonym miejscu przy stole i czeka na obsługę pomocy 

nauczyciela. 

• Po zakończeniu jedzenia, pomoc przedszkolna zbiera naczynia i oddaje do okienka 

stołówki „zwrot naczyń”. 

• Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w 

ręczniki jednorazowe. 

• Po posiłku, pomoc nauczyciela przedszkola myje i dezynfekuje stoły i krzesła. 

• Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej 

zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic 

jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie 

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

• Dzieci spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, 

pod opieką nauczycieli przedszkola. 

• W sali może przebywać max. 20 osób. 

 

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19 

 

• Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym 

przez pracownika stołówki wskazanego przez dyrektora zgodnie  

z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku  

i krzesełek. 

• Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony 

osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 

• Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest 

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem. 

• Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) pracownik wrzuca do 

przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym. 

 


