
Załącznik Nr 6  

Wytyczne dla korzystających ze stołówki szkolnej    

w  Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie     

w związku z sytuacją epidemiologiczną 

  

  

1. Stołówka szkolna składa się z dwóch sektorów:  

a) Sektor 1 – przeznaczony dla mieszkańców Internatu Zespołu Szkół                             

Rolniczo-Budowlanych w Lesznie;  

b) Sektor 2 – przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół                                 

Rolniczo-Budowlanych oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Lesznie.  

 

2.  Osoby spoza szkolnej społeczności (dochodzące) mają możliwość wykupienia posiłku, 

bez możliwości konsumpcji na miejscu. Osoba dochodząca pobiera wykupiony posiłek 

we własne pojemniki obiadowe. 

  

3. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej zobowiązane są do stosowania się                                    

do informacji oraz oznaczeń umieszczonych na terenie stołówki.  

  

4. Przed przystąpieniem do wydawania w jadalni posiłku, 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.   

  

5. Osoba korzystająca ze stołówki szkolnej zajmuje miejsce tylko przy stoliku 

oznaczonym jako zdezynfekowany (widoczna informacja na blacie stołu). Po spożyciu 

posiłku kartę informacyjną z napisem: „zdezynfekowano” należy odwrócić napisem do 

blatu stołu i pozostawić na nim.   

  

6. Osoby spożywają posiłek w jadalni szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu  

społecznego nie mniejszego niż 2 metry.   

  

7. Przy jednym stoliku mogą spożywać posiłek max. 2 osoby.   

  

8. Osoby siedzą po przeciwnych stronach stołu.   

  

9. W miejscu wyznaczonym w stołówce szkolnej pracownik wydaje obiad  w naczyniach  

wielorazowych, wykłada je na zdezynfekowane miejsce.  

  

10. Po zakończeniu jedzenia, konsument odnosi naczynia i sztućce do wskazanego miejsca.     

  

11. Po spożyciu posiłku, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz 

miejsce wydawania posiłków przed wydaniem posiłku kolejnej grupie osób.  

 



Załącznik Nr 6  

  

  

  

  

  

 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.  

  


