
PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW 

 

1. W pomieszczeniach kuchennych znajduje się wyłącznie personel kuchenny i 

intendentka. 

 

2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do: 

 

a) stosowania środków ochrony osobistej, 

 

b) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 

 

c) mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub 

wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

 

3. Towar odbiera intendent lub inny wyznaczony pracownik. 

 

4. Dostawy artykułów spożywczych oraz inne odbywają się przed wejściem do kuchni. 

Dostawcy zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa. 

5. Po odbiorze towar zostaje poddany wstępnej dezynfekcji: mycie opakowań, 

produktów. 

6. Po dezynfekcji towar zostaje wydany do kuchni lub do magazynu. 

 

7. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać dezynfekcji dłoni. 

 

8. Personel kuchenny podczas wykonywania swojej pracy zachowuje stosowną odległość 

- dystans minimum 1,5 metra, a jeśli to niemożliwe stosuje środki ochrony osobistej. 

 

9. Personel kuchenny jest zobowiązany do zachowania wysokiej higieny: mycie i 

dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego. 

 

10. Personel kuchenny nie opuszcza kuchni i nie kontaktuje się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

 

11. Miejscem spożywania posiłków są stałe sale grupy, które obsługują i przygotowują 

do konsumpcji wyznaczeni przez dyrektora pracownicy. 

 

12. Po przygotowaniu, posiłki są przekazywane przed stołówkę szkolną i z tego miejsca 

są odbierane przez woźne oddziałowe i dostarczane do sal. Po posiłku wózki z 

naczyniami wracają przed stołówkę szkolną. 

13. Każdorazowo przed rozpoczęciem wydawania posiłku jak i po zakończeniu 

konsumpcji wyznaczony pracownik wykonuje czynności porządkowe z uwzględnieniem 

czynności dezynfekcyjnych powierzchni blatów oraz wietrzy pomieszczenie. 

 

14. Wszystkie naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 600 lub są wyparzane. 

15. Przeprowadzając czynności dezynfekcyjne należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekującego. Ważne jest ścisłe 



przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów. 
 


