
SPOŻYWANIE POSIŁKÓW   

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 

Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) wprowadzone zostają 

procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz 

podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.   

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników jednostki oraz rodziców/opiekunów 

prawnych i podopiecznych. Niniejsza procedura dotyczy spożywania posiłków 

przyniesionych przez podopiecznych.   
 

2. Sposoby postępowania. Spożywanie posiłków własnych.  

1) Za zgodą dyrektora jednostki podopieczni będą spożywali posiłki przyniesione do 
jednostki we własnym zakresie.  

2) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania, aby posiłki przynoszone przez 
dzieci były pełnowartościowe i dostosowane do ich potrzeb.  

3) Godziny spożywania posiłków zostaną ustalone przez nauczyciela sprawującego opiekę 
nad grupą.  

4) Jeżeli podopieczni spożywają posiłki w pomieszczeniu wspólnym (np. jadalnia) należy 
harmonogram spożywania posiłków ustalić dla poszczególnych grup. W miarę 
możliwości harmonogram należy ustalić tak, aby poszczególne grupy nie miały ze sobą 
kontaktu na jadalni, w łazienkach, w szatniach i w ciągach komunikacyjnych.  

5) Jeżeli na jadalni posiłki będą spożywały jednocześnie dwie grupy należy pamiętać  
o zachowaniu dystansu między nimi.  

6) Przed wyznaczoną godziną posiłku nauczyciel zobowiązany jest do dopilnowania, aby 
wszyscy podopieczni umyli dokładnie ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 
znajdującą się przy umywalkach (Zał.1).  

7) Przed wyznaczoną godziną posiłku należy zdezynfekować stoliki, blaty, poręcze krzeseł 
płynem do dezynfekcji lub umyć wodą z detergentem.  

8) Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia płynów. Podczas 
dezynfekcji należy stosować się do zaleceń producenta płynu.  

9) Podopiecznych przy stoliku należy posadzić tak, aby między nimi było co najmniej 
jedno miejsce wolne.  

10) Po zakończonym posiłku podopieczni chowają do plecaka/torby pojemniki, naczynia 
i/lub sztućce wielokrotnego użytku, które przynieśli ze sobą. Jeżeli podopieczni 
korzystali z naczyń jednorazowych powinni samodzielnie wyrzucić je do wskazanego 
przez nauczyciela pojemnika.  

11) Po zakończonym posiłku nauczyciel zobowiązany jest do dopilnowania, aby 
podopieczni umyli ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją.  

12) Po zakończonym posiłku należy umyć wodą z detergentem lub zdezynfekować stoliki, 
blaty i poręcze krzeseł, z których korzystali podopieczni. Podczas dezynfekcji należy 
stosować się do zaleceń producenta płynu.  

 

3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.  


