REGULAMIN KAWIARENKI
SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY
NA CZAS TRWANIA EPIDEMII

W kawiarence szkolnej, jak i w całej placówce obowiązują zasady opisane w dokumencie
Ogólne zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie na czas trwania
epidemii.
1) Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Odległość między
stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony
osobistej. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny
osobistej.
2) Korzystanie z kawiarenki odbywać się będzie w systemie rotacyjnym. Uczniowie będą
podzieleni na grupy i dopasowani do określonej godziny.
3) Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca, niedopuszczalne jest przesiadanie się w trakcie do
innego stolika.
4) Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
5) W kawiarence będą serwowane przekąski zakupione w sklepie w fabrycznych opakowaniach.
6) Będą usuwane dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali
jadalnej i podawane bezpośrednio przez obsługę. W kawiarence nie ma samoobsługi. Dania
i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę kawiarenki.
7) Cukier będzie podawany w opakowaniach jednorazowych.
8) Należy zachować odległość 1,5 m między osobami korzystającymi z kawiarenki.
9) Uczniowie odwiedzający kawiarenkę przed wejściem zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
10) Stoliki, krzesełka będą dezynfekowane po każdej grupie osób odwiedzających kawiarenkę.
Podstawa prawna.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U z 2003
roku Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych oraz funkcjonowania
stołówek szkolnych i gastronomi w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 872).

