Regulamin funkcjonowania stołówki szkolnej w czasie epidemii
COVID – 19 w oparciu o:
1. ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
2. ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.);
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.);
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz.410 ze
zm.);
5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.);
6. wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

Regulamin w czasie epidemii COVID - 19
1.

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. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy, wynosząca min. 1,5 m a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny
osobistej.

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich
przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
i higienicznego spożycia posiłku.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C.
5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej a posiłki są wydawane bezpośrednio przez obsługę.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID - 19
1. Przed wejściem na stołówkę wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
2. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi.
3. Spożywanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym w określonych godzinach:
 oddział przedszkolny - godz. 11:00
 kl. 1a, 2a - godz. 11:30
 kl. 3a – godz. 11:50
 kl. 4a, 5a, 5b, - godz. 12:10
 kl. 6a, 6b, 7a, 7b, 8a – godz. 13:10
4. Nie wystawia się czystych naczyń, sztućców, napojów i pieczywa w koszykach na teren
stołówki do samoobsługi.
5. W stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek, opiekunowie grup
6.
7.
8.
9.

i intendent.
Spożywanie posiłków zapewnia się jednej grupie przy jednym stoliku.
Podczas posiłków uczniowie nie zmieniają miejsc i nie grupują się w jednym miejscu.
Po każdej grupie dokonuje się dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł w stołówce.
Podczas korzystania z posiłków zachowane są bezwzględne zasady higieny
i bezpieczeństwa.

