Załącznik nr 1

Procedury funkcjonowania stołówki szkolnej w XLI Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Lelewela w czasie pandemii wywołanej Covid- 19

Przy organizacji żywienia (dot. zarówno stołówki jak i kuchni) obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego
pracowników stołówki oraz osób korzystających z jadalni. Zasady te dotyczą środków
ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji dłoni, płynów do czyszczenia powierzchni i
sprzętów.
W stołówce zostały uruchomione dodatkowe drzwi, dzięki czemu będzie obowiązywał ruch
jednokierunkowy.
W stołówce

zostały zamontowane specjalne plastikowe osłony (w miejscu, gdzie będą

wydawane posiłki).
§1
OSOBY WCHODZĄCE DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ MAJĄ OBOWIĄZEK:



zdezynfekować dłonie,



stosować osłonę nosa i ust,



zachowywać bezpieczną odległość (odstęp 1,5 metra od pozostałych osób).
§2

OSOBY WYDAJĄCE POSIŁKI:



korzystają z jednorazowych rękawiczek,



stosują osłony nosa i ust.
§3

OBIADY:

1. Wydawanie obiadów odbywa się w czasie trwania trzech przerw obiadowych
wg osobnego harmonogramu (harmonogram na każdy dzień jest inny, podyktowane
jest to koniecznością dostosowania go do obowiązującego tygodniowego planu lekcji
dla poszczególnych klas).

2. Harmonogram obiadów na dany dzień, będzie przesyłany uczniom za pośrednictwem
dziennika elektronicznego Librus oraz wywieszany w szkole na tablicy informacyjnej
obok stołówki (najpóźniej do godz. 9:00 w dniu wydawania obiadów).
3. Uczniowie wchodzą na obiady nie wcześniej i nie później niż w wyznaczonych
w harmonogramie godzinach, zajmując miejsca przy zdezynfekowanych oraz
oznakowanych stolikach (uczniowie z danej klasy jedzą obiad tylko w wyznaczonych
miejscach).
4. Za dezynfekcję stolików w czasie wszystkich przerw odpowiedzialny jest personel
stołówki.
5. Po każdej przerwie obiadowej stoliki i krzesła zostają zdezynfekowane, a na stołach
pojawiają się nowe tabliczki z oznaczeniami klas.
6. Uczniowie mają obowiązek usiąść przy wyznaczonych dla klasy stolikach.
7. Ze względów organizacyjnych podczas przerw obiadowych ze stołówki korzystają
tylko uczniowie z wykupionym abonamentem obiadowym, tylko dla nich
przygotowane są wyznaczone miejsca.
8. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania harmonogramu wydawania
obiadów.
9. W trakcie trwania przerw obiadowych na stołówce dyżury pełnią wyznaczeni
nauczyciele.
10. Ze względów organizacyjnych nadal obowiązuje abonament dwutygodniowy,
szczegóły na stronie szkoły w zakładce ,,o szkole” w menu głównym, następnie
należy kliknąć w zakładkę ,,stołówka”.
11. Istnieje możliwość odwołania opłaconego obiadu (o nieobecności ucznia należy
powiadomić, wysyłając wiadomość na numer 781-169-054, najpóźniej w dniu
nieobecności do godz. 8:00).
12. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów jedzących posiłki kupowane w szkole,
rodzice/prawni opiekunowie uczniów z alergiami pokarmowymi powinni
niezwłocznie (najpóźniej do 10.09. 2020) poinformować pracowników stołówki
szkolnej o rodzaju oraz stopniu alergii, wysyłając informacje dot. powyższego
tematu ( pamiętając o dopisaniu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której
uczeń uczęszcza).
Informacje należy przesłać na adres e-mail: stolowka.lelewel@gmail.com

PRZERWY OBIADOWE:

11:35-11:55
12:40- 13:00
13:45- 14:05

§4
DRUGIE ŚNIADANIE ( w formie zimnych przekąsek )

1. Zimne przekąski

będzie można kupić bezpośrednio w stołówce szkolnej

z zachowaniem zasad wymienionych w § 1.
2. Drugie śniadanie będzie można kupić tylko na przerwach między zajęciami
( tj. od godziny 8:00 do godziny 10:50 )
3. Od 10:50 do 11:35 stołówka będzie nieczynna, w tym czasie stoliki i krzesełka po
drugim śniadaniu zostaną zdezynfekowane, a stołówka zostanie przygotowana do
wydawania obiadów podczas trwania przerw.

§5

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian
organizacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na zakażenie lub
zachorowanie uczniów lub pracowników, np. jeśli uczniowie będą gromadzić się
w stołówce, nie zachowując społecznego dystansu 1,5 m. lub kiedy uczniowie
nie będą przestrzegać obowiązującego podczas przerw obiadowych harmonogramu
wydawania posiłków.

Ostatnia aktualizacja z dnia 14.09.2020 r.

