
PROCEDURA WYDAWANIA I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW  

W PRZEDSZKOLU ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH 

Podstawa opracowania:  

1)Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.  

2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –IV aktualizacja, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 

marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020 r. poz.322,374 i 567,1337). 

 

1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej.  

2. Na terenie kuchni mogą przebywać wyłącznie pracownicy kuchni, którzy  podczas pracy zachowują odpowiednią 

odległość oraz stosują środki ochrony osobistej utrzymują pomieszczenia w nienagannej czystości,  oraz  

przestrzegają zasad dezynfekcji i higieny osobistej. 

3. Pracownicy kuchni, przemieszczają na wózkach przygotowane posiłki do szatni z której  woźne będą mogły je 

pobrać.  

4. Woźne pobierają  posiłki pojedynczo, każda dla swojej grupy. 

5. W pomieszczeniach przygotowalni i zmywalni  mogą przebywać dwie osoby z zachowaniem wymaganej 

odległości. 

6. Wydawania posiłków możliwe jest tylko przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:  biały fartuch, 

przyłbica lub maseczka, rękawiczki. 

7. Przed przystąpieniem do wydawania posiłków należy  dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.  

8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została 

powierzona opieka nad grupą. 

9. Przed posiłkiem nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, 

zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.  

10. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba (woźna) z zastosowaniem ustalonej w przedszkolu formy zabezpieczenia 

(np. jednorazowe rękawiczki, maseczka). 

11. Posiłki podawane są dzieciom na mytych i wyparzanych naczyniach. 

12. Po spożyciu posiłku przez dzieci, woźna dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł. 

13. Po zakończeniu wydawania posiłków oraz umyciu naczyń, należy dokładnie zdezynfekować wózek, którym 

dostarczany był posiłek. 

14.  Po zakończeniu pracy, pomieszczenie zmywalni należy zdezynfekować. 
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