PROCEDURA ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA
COVID- 19 OBOWIĄZUJĄCA
NA STOŁÓWCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA W ZELOWIE
1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie
zabezpieczenia epidemiologicznego:




ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
zachować odległość między stanowiskami pracy,
stosować środki ochrony osobistej.

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie osobistej higieny.
3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,
wymogów sanitarnych, reżimów sanitarnych zalecanych w okresie epidemii.
4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i
dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i
dezynfekcję zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach.
6. Przed wejściem na stołówkę dzieci zaleca się im bezwzględne mycie i dezynfekowanie rąk.
7. Przy stolikach i w kolejce po posiłek dzieci zachowują bezpieczną odległość.
8. Sztućce podawane są przez pracownika kuchni..
9. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym celem zachowania
bezpiecznej odległości przy stolikach.
10. Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie, dokonują dezynfekcji blatów stołów i poręczy
krzeseł w jadalni po każdej grupie.
11. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C.

Odbiór obiadu w przypadku nieobecności dziecka odbywać się będzie w wejściu
zaplecza kuchni. Odbierający posiłek zobowiązany jest do założenia maseczki
ochronnej i rękawiczek jednorazowych. Obiad wydawany będzie rodzicom/
opiekunom prawnym w ich pojemnikach.
ZASADY UREGULOWANIA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY:
 W PRZYPADKU WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ DZIECKO:
- w dniach tylko od 1 do 10 bieżącego miesiąca w godzinach od 7.00-10.00 przed
wejściem do stołówki.
 W PRZYPADKU WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ RODZICA:
- w dniach tylko od 1 do 10 bieżącego miesiąca w godzinach 7.00 do 14.00 w
wejściu od zaplecza kuchni ( dzwonek przy drzwiach).
 NIE UREGULOWANIE ODPŁATNOŚCI W TERMINIE SKUTKUJE
WSTRZYMANIEM POSIŁKU DLA DZIECKA.

