
ZASADY SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI 

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

PRACOWNIKÓW KUCHNI I STOŁÓWKI ORAZ  

PRACOWNIKÓW PRAC PORZĄDKOWYCH 

 

1) Każdy pracownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie 

wysokiej higieny podczas prac porządkowych na terenie szkoły, przygotowywania 

posiłków, ich wydawania i w trakcie sprzątania powierzchni stołówki i kuchni. 

2) Wprowadza się obowiązek używania przez pracowników szkoły następujących 

środków ochrony osobistej: 

a) maseczki ochronne wielorazowego i jednorazowego użycia, 

b) rękawiczki ochronne jednorazowego użycia, 

c) przyłbice (mogą być stosowane zamiennie z maseczkami) 

3) Wszystkie stanowiska pracy mają być na bieżąco myte i dezynfekowane. 

4) Zapewnia się sprzęt i środki czystości do prac porządkowych w szkole.  

5) Prace porządkowe są codziennie odnotowywane i podpisywane  przez pracownika na 

odpowiednio przygotowanym formularzu. Szczególną  uwagę zwraca się na czystość 

ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł na korytarzu i w salach, 

blatów stołowych w salach.  

6)  Prace porządkowych i kuchni monitorowane są codziennie przez dyrektora szkoły 

oraz kierownika administracji. 

7) Wszystkie opakowania produktów przed ich otwarciem należy bezwzględnie umyć w 

ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. 

8) Cały sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce winny być na bieżąco myte 

ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane. 

9) Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. 

10) Poręcze krzeseł przy stolikach oraz blaty stołów, na których spożywane są posiłki 

należy bezwzględnie myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekować po 

wyjściu każdej grupy dzieci ze stołówki. 

11) Miejsca do spożywania posiłków winny być oddalone od siebie na odległość 

minimum 2 metrów od siebie. 



12) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. 

13) Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W przypadku 

szkoły wyznacza się pokój oznaczony - Izolatka. 

14) Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zapoznać się z Wewnętrznymi Procedurami 

Bezpieczeństwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w  Lubinie. 

Zasady zostały sporządzone na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8s ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 i 567 z późn. zm. ). 

 

Wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.  
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