
Procedura  Bezpiecznej Dostawy Żywności do placówki                      

obowiązującej w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku  

w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 poz. 493 ze zm.), 

− wytyczne dla przedszkoli i szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom 

na terenie placówki w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

 Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania personelu placówki oraz 

dostawców podczas dostarczania i przyjmowania towaru do stołówki 

 

1. Obowiązki intendenta i dostawcy. 

Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: odpowiednie czyste ubranie, maseczka, rękawiczki oraz czystość samochodu, 

którym dostarczony jest towar. Dostawca zostawia towar w wyznaczonym miejscu.  

Należy pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz utrzymania odległości min. dwóch 

metrów od innych osób, utrzymaniu wysokiego poziomu higieny osobistej i czystości.  

Intendent ma obowiązek dezynfekować ręce przed i po każdej dostawie. 

2. Odbiór i magazynowanie towaru. 

Pojemniki transportowe, w których dostarczana jest żywność do placówki muszą spełniać 

poniższe warunki: 

- być czyste 

- zabezpieczać żywność przed zanieczyszczeniem  

- zapewnić odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od żywności, 

która nie będzie jej poddana przed spożyciem. 

Intendent powinien wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na 

półce, ale zachować istotne informacje, m. in. datę przydatności do spożycia.  



Procedura zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków  w placówce  

w czasie możliwości zakażenia COVID -19 

 

Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rak mają na celu zapobieganie 

zanieczyszczeniu żywności SARS COV-2, których źródłem mogą być osoby mające kontakt 

z żywnością. 

Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. Przed 

rozpoczęciem przygotowania lub gotowania żywności, jak również po jej przygotowaniu 

należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. 

Placówka gwarantuje, że posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami HACCAP.  

Pracownicy kuchni: 

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 

są posiłki; 

2) Myją ręce zgodnie z instrukcją: 

a) przed rozpoczęciem pracy 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji 

f) po skorzystaniu z toalety, 

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h) po jedzeniu, piciu; 

3) Podczas przygotowywania posiłków zachowują bezpieczny dystans co najmniej                 

1,5 m; 

4) Przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków: 

- używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych 

(ewentualnie przyłbic); mają obowiązek noszenia białych fartuchów, czepków; 

- przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci 

w wieku szkolnym. 

    

 

 

 



Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 11. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub                

na wniosek pracowników Dyrektor Zespołu Szkól nr 11. Proponowane zmiany nie mogą być 

sprzeczne z prawem. 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020  

     

 


