
PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW W CZASIE MOŻLIWOŚCI 

ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem 

MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi  mianami) wprowadzone zostają procedury 

mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich 

rodziców i prawnych opiekunów. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza w Lublinie. 

Niniejsza procedura dotyczy wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego od dnia 01.09.2020 r. w reżimie sanitarnym. 

2. Sposoby postępowania. 

a) w stołówce obowiązuje dwuetapowa weryfikacja poprzez skanowanie karty NFC przez 

osobę uczęszczającą na stołówkę. Tablety umieszczone są przy wejściu na stołówkę 

(weryfikacja dostępu do stołówki) oraz przy okienku wydawczym ( zgoda na wydanie 

posiłku).  

b) Podczas wydawania potraw uczniom należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i 

bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie. 

c)Pracownik wydający posiłki uczniom jest ubrany w fartuch ochronny, 

maseczkę/przyłbicę i rękawice jednorazowe. 

d)Uczniowie uczęszczający na stołówkę szkolną są podzieleni na grupy w taki sposób, aby 

nie nastąpiło mieszanie osób pomiędzy klasami/grupami. W przypadku, gdy niemożliwe 

jest, aby na stołówce szkolnej przebywała tylko jedna grupa, należy zachowywać 

maksymalny dystans pomiędzy uczniami z poszczególnych grup. Uczniów należy usadzać 

w odstępie 2 metrów. Wszyscy uczniowie przed wejściem na stołówkę powinni pod 

nadzorem opiekuna dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy 

umywalkach. 

e) Po rozpoczęciu wydawania posiłku przez wyznaczoną osobę opiekunowie grup dbają o 

prawidłowe wydawanie posiłków i spożywanie posiłków. 

f)Po opuszczeniu stołówki szkolnej przez każdą grupę uczniów należy umyć 

zdezynfekować powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp. a pomieszczenie 

dokładnie przewietrzyć.  

3.Obowiązywanie procedury 

 Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.092020 r. do odwołania. 


