
 Procedura wydawania posiłków 

Podstawa prawna:  

 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30.04 2020 wydane na podstawie art.8a pkt2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2018 r. poz. 

59, oraz z 2020 r.,poz. 322,374 i 567 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie warunków 

sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, 

łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi 

środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi 

środkami spożywczymi ( Dz.U. z dnia 28 grudnia 2002 ). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wymagań 

higienicznosanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji 

i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi 

artykułami ( Dz.U. z dnia 28 grudnia 2002 ). 

.§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad higieny w podawaniu posiłków w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej  

§ 2 

Wydawanie posiłków 

 

1. Pojemniki, służące do transportu posiłków przechowywane musza być 

zdezynfekowanie wewnątrz i zewnątrz  przed wyjazdem ze szkoły i po powrocie do 

szkoły. 

2. Posiłki znajdują się w czystych, wydezynfekowanych i poprzykrywanych pojemnikach. 

Pracownicy wydający posiłki  pracują w czystych białych fartuchach z zasłoniętymi ustami 

i nosem oraz rękawiczkach jednorazowych. 

3. Posiłki przywożone są w jednorazowych pojemnikach. 

4. Posiłki spożywane są jednorazowymi sztućcami. 

5. Wydawanie posiłków 

 Poza ogólną procedurą HACCAP na terenie  stołówki przebywać może tylko personel 

wydający posiłki. 

 Posiłki wydawane są dzieciom na naczyniach jedorazowych. 

 Blaty stołów, i krzesła dezynfekowane są przed i po każdym posiłku – bez obecności 

dzieci. 

 Posiłki przygotowywane zewnętrznie i  są dostarczane w wielorazowych 

dystrybutorach które każdorazowo są myte i dezynfekowane.  

 Posiłki przygotowywane zewnętrznie  są przekazywane personelowi bezkontaktowo. 



 Przed przyniesieniem pojemnika zbiorczego do szkoły  -  należy zdezynfekować 

powierzchnie opakowania zbiorczego.  

 

 

&3 

Postanowienia końcowe 

 

1) Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

2) Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły. 

3) Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor szkoły. 

 

 

....................................      ....................................... 
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