
Procedura  

· transportu posiłków 
·  spożywania posiłków przez dzieci 
·  mycia naczyń  

w związku z wystąpieniem COVID-19 
(dotyczy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 48 –przy SP7) 
 
 

1. Transportowanie przygotowanych przez MPiŻ  „Ekoludki”  posiłków z kuchni przy ul. Piękna 20 
do oddziałów przedszkolnych przy ul. Kilińskiego 48 przy SP 7 odbywa się w termosach  
i pojemnikach przystosowanych do przechowywania i przewożenia żywności. 

2. Personel zaopatrzony jest w fartuchy, maski i rękawiczki ochronne. 
3. Przy wejściach/wyjściach umieszczony jest dozownik ze środkiem dezynfekującym do rąk. 
4. Pracownicy dostarczają posiłki do drzwi kuchni , kucharki odbierają termosy i pojemniki  

z żywnością i po uprzedniej dezynfekcji pojemników przewożą na wózkach transportowych do 
stołówki szkolnej. 

5. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w stołówce szkolnej. 
6. Dzieci i personel przed pójściem do stołówki i po powrocie myją dokładnie ręce zgodnie 

z procedurą wywieszoną w łazienkach. 
7. Zgodnie z procedurami dzieci siedzą przy stolikach z zachowaniem 2 metrów odległości od 

siebie. 
8. Mycie naczyń odbywa się w zmywalni szkolnej. 
9. Brudne termosy do mycia przewożone są do głównego budynku. 
10. Mycie termosów odbywa się w zmywalni (pomieszczenie przeznaczone do tego celu). 
11. Po umyciu i wysuszeniu termosy przewożone są do kuchni i po uprzedniej dezynfekcji 

stawiane na regały dostosowane  do tego celu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura  

· transportu posiłków 
·  spożywania posiłków przez dzieci 
·  mycia naczyń  

w związku z wystąpieniem COVID-19 
 
(dotyczy oddziałów przedszkolnych i grupy żłobkowej zlokalizowanych przy ul. 
Kilińskiego 48 –budynek główny) 
 
 

1. Transportowanie przygotowanych przez MPiŻ  „Ekoludki”  posiłków z kuchni przy ul. Piękna 20 
do oddziałów przedszkolnych przy ul. Kilińskiego 48- główny budynek odbywa się w termosach  
i pojemnikach przystosowanych do przechowywania i przewożenia żywności. 

2. Personel zaopatrzony jest w fartuchy, maski i rękawiczki ochronne. 
3. Przy wejściach/wyjściach umieszczony jest dozownik ze środkiem dezynfekującym do rąk. 
4. Pracownicy –konserwatorzy dostarczają posiłki do rozdzielni  
5. Po uprzedniej dezynfekcji pojemników, posiłki są porcjowane przez woźne oddziałowe 

(w rozdzielni przebywa tylko 1 osoba), każda na swoja grupę i przewożone na wózkach 
transportowych do sali. 

6. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się na sali z zachowaniem 2 metrów odległości od 
siebie. 

7. Dzieci przed spożywaniem posiłków myją dokładnie ręce zgodnie 
z procedurą wywieszoną w łazienkach. 

8. Mycie naczyń i termosów odbywa się w zmywalni (pomieszczenie przeznaczone do tego celu). 
9. Termosy po umyciu i wysuszeniu przewożone są do kuchni i po uprzedniej dezynfekcji 

stawiane na regały dostosowane  do tego celu. 
10. Stoliki, krzesła i wózki do transportu posiłków są przed i po posiłkach dezynfekowane. 

 

 


