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Procedura i harmonogram wydawania posiłków na czas epidemii COVID-19 

 
 

1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 
stołówki lub pracownik szkoły dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania 
posiłku. 

2. Następnie pracownik stołówki przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk 
i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz zakłada 
rękawiczki jednorazowe i maseczkę.  

3. Nauczyciel/wychowawca klas I – III/wychowawca świetlicy, sprawdza czy uczniowie 
przed posiłkiem umyli ręce przy użyciu mydła, zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

4. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem 
dystansu społecznego. 

5. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci. 

6. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

7. W miejscu wyznaczonym pracownik stołówki wyposażony w środki bezpieczeństwa 
wydaje uczniom obiad. 

8. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. 

9. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerze i sztućce do przeznaczonych to tego 
celu miejscu zwrotu naczyń w stołówce szkolnej. 
 

10. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 
posiłków, pod opieka pracownika szkoły i stołówki. 

11. Harmonogram wydawania posiłków: 

Klasy		 Wydanie	
posiłków	

I	-	III	 10.30	

IV	-	VI	 11.30	

VII	-	VIII	 12.35	

 

12. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania 
przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po 
spożytym posiłku dzieci myją ręce w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki 



jednorazowe. 

 
13. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik stołówki myje i dezynfekuje stoły i 

krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie 
uczniów. Karta kontroli dezynfekcji stanowi wzór nr 1. 

14. Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 13, 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. 

15. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków 
ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki. 

16. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 
jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego 
znajdującego się w wyznaczonym pomieszczeniu. 

 


