
Załącznik 4 

 

Procedura organizacji żywienia dotycząca prowadzenia szczególnych zasad 

ostrożności w celu zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS                  

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.                          

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego                     

z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                      

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. 

3. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród 

dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia 

zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola. 

 

§ 2 

Sposób organizowania żywienia 

 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania  

     na terenie placówki. 

4. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 

3. Pracownicy kuchni: 

     1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie    

         przygotowywane są posiłki; 

     2) Myją ręce: 

        a) przed rozpoczęciem pracy, 

        b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona  

            do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

        c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

        d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

        e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

        f) po skorzystaniu z toalety, 

        g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

         h) po jedzeniu, piciu; 



    3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach  

         sanitarno- higienicznych; 

    4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają  

        rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

    5) Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania,   

         w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają  

         go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest  

         możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni  

         myje/dezynfekuje opakowanie; 

    6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny 

        z obowiązującymi przepisami; 

    7)  Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty,  

         środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 

4. Posiłki dla dzieci dostarczane są z kuchni pod drzwi oddziału, w którym  

     przebywają dzieci tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu  

     z opiekunami, wychowawcami dziećmi. 

5. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. Pracownicy  

     dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska),  

      przy których spożywane były posiłki. 

6. Posiłki dzieciom podają opiekunowie . 

7. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest    

    do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której  

    spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego  

    spożycia. 

8.  Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez 

     personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte     

    w temperaturze co najmniej 60C - mycie w zmywarkach z funkcją  

     wyparzania 

9. W przypadku odbioru towarów należy upewnić się, że pojemniki  

     transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone. Artykuły spożywcze  

     powinny być szczelnie opakowane. 

 

10.  Szczegółowe warunki organizacji żywienia zawiera Plan Dobrej Praktyki  

       higienicznej i produkcyjnej oraz Księga HACCP. 

  


