PROCEDURA

Nr procedury
SP-10/10/2020

Przyjęcia dostaw gotowych produktów i dystrybucji obiadów

Wydanie 1

Podstawa prawna:
1)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);

2)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.);

3)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust.
1 pkt 6 i ust. 5;

4)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020
r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;

5)

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze
zm.);

6)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);

7)

Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r;

8)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207

9)

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) - zamiast rozporządzenia MEN z 11
marca 2020 r.

10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)
§1
1. Pracownik firmy dostarczający produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków
ochrony osobistej.
2. Miejsce wyznaczone na dostarczone produkty jest wcześniej dezynfekowane środkiem
dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez Dyrektora.
3. Przed przyjęciem dostawy, intendent oraz personel kuchni jest zobowiązany przejść procedurę
higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia
i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek
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jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki
i rękawic jednorazowych.
4. Po zakończonej procedurze dostawy produktów do szkoły, powierzchnie dotykowe
w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami
dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.
§2
Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19
1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi
procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia
i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek
jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki
i rękawic jednorazowych.
2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach.
3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 3 dzieci.
4. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom na tackach,
wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.
5. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
6. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje zużyte naczynia i sztućce wraz z tacką w wyznaczone
miejsce w stołówce szkolnej.
7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła
oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
8. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod
opieką nauczycieli.
9. Na stołówce mogą przebywać max. 4 grupy uczniów (100 osób).
§3
Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19
1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym
przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie z instrukcją. Dotyczy to
w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku i krzesełek.
2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony
osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest
zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe
pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się
w pomieszczeniu wyznaczonym.
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