
ZASADY REALIZACJI ŻYWIENIA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

 

Wszystkie osoby uczestniczące z realizacji żywienia SGSP zobowiązane są do przestrzegania zapisów 

zawartych w „Ogólnych zasadach postępowania w obiektach SGSP w trakcie epidemii COVID-19”, 

które dostępne są na stronie internetowej w zakładce Koronawirus – funkcjonowanie Uczelni.  

I. Organizacja pracy Działu Żywienia 

 

1. Kierownik Działu Żywienia ustala rozkład czasu pracy i podział stałych zmian pracy stosownie do 

możliwości. 

2. Wprowadza się następujące zasady dokonywania zmian służbowych: 

o pracownicy kończący zmianę służbową dezynfekują wszystkie powierzchnie na 

stanowiskach pracy, tj.: blaty, półki, urządzenia, klamki w drzwiach, krzesła itp.; 

o przed zakończeniem zmiany wietrzy się pomieszczenie świadczenia pracy (stołówka, 

zaplecze kuchni, magazyny, pomieszczenia biurowe). 

3. Utrzymuje się obowiązek stosowania przez pracowników oprócz standardowych środków 

ochrony indywidualnej i higieny maseczek zasłaniających usta i nos podczas przemieszczania się 

po częściach wspólnych, a także odchodząc od stanowiska pracy. 

4. Wprowadza się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych poprzez:  

o zapewnienie różnych godzin przysługujących przerw w pracy; 

o zmniejszenie liczby pracowników korzystających z poszczególnych obszarów w danym 

czasie do niezbędnego minimum. 

5. Wprowadza się obowiązek korzystania z zainstalowanych dozowników z płynem  

do dezynfekcji rąk w przypadkach: 

o każdorazowego wejścia do Działu Żywienia i stołówki szkolnej; 

o przed i po wykonywaniu obowiązków służbowych; 

o przed i po skorzystaniu z łazienek ogólnodostępnych. 

6. Wprowadza się obowiązek systematycznego wietrzenia wszystkich pomieszczeń Działu Żywienia 

oraz ozonowania (lub dekontaminacji w innej dostępnej technologii) przestrzeni wspólnych, 

w wyznaczonych zakresach czasowych przez pracowników Działu Żywienia. 

7. Zobowiązuje się pracowników do egzekwowania przestrzegania reżimu sanitarnego przez osoby 

spoza Działu Żywienia, np.: serwisantów, technicznych, dostawców, itp. 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w stołówce szkolnej 

 

1. W stołówce szkolnej poprzez ustawienie stołów i krzeseł ustala się maksymalną ilość dostępnych  

miejsc do spożywania posiłków  zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS dla gastronomi. 

2. Wprowadza się obowiązek korzystania przez osoby przebywające na stołówce szkolnej ze 

środków do dezynfekcji rąk. 

3. Dopuszcza się zdjęcie maseczki zakrywającej  usta i nosa na czas spożywania posiłku. 

4. Oczekując w kolejce należy zachować bezpieczną odległość od kolejnych oczekujących. 

5. Pracowników Działu Żywienia zobowiązuje się do: 



o regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych urządzeń gastronomicznych, mebli, 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów; 

o bieżącego dezynfekowania często dotykanych powierzchni - nie rzadziej, niż co godzinę; 

o dezynfekcji stołów i powierzchni ogólnodostępnych po każdym spożywanym posiłku. 

o miarę możliwości wietrzenie sali jadalnej stołówki szkolnej oraz dokonanie jej 

ozonowania/zamgławiania/dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii, gdy 

zaistnieje taka konieczność. 

6. Czas wydawania poszczególnych posiłków będzie uzależniony od liczby żywionych. 

 


