
 
 

REGULAMIN NA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ  

W  ZESPOLE SZKÓŁ TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM  

W CZASIE EPIDEMII 

 

 

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  NA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W ZST-G 

 Na pracownię może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Wszyscy wchodzący na pracownię  zobowiązani są do  skorzystania  z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk (po przyjściu na 

pracownię  należy bezzwłocznie umyć ręce),  ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz  unikanie dotykania oczu, nosa i ust . 

 Wszystkie czynności powinny być wykonywane w  maseczkach zasłaniających 

usta  i nos oraz w rękawiczkach jednorazowych. Powinna być zachowana 

odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca minimum 1,5 m, a jeśli to 

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. W trakcie 

wykonywania i wydawania potraw należy zwrócić szczególną uwagę na 

utrzymanie wysokiej  higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców , a także  higieny osobistej. 

 W trakcie próbowania potrawy można odsunąć maseczkę i spróbować 

zgodnie  z zasadami próbowania potraw. 

 Jeżeli nauczyciel prowadzący grupę na pracowni  zaobserwuje u ucznia 

objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  

w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

 

 

 

 



 
 

2. WYDAWANIE POTRAW 

  Uczniowie, którzy chcą zakupić potrawy wchodząc na pracownię muszą 

zdezynfekować ręce i mieć zasłonięte usta i nos. 

 Ustawiają się do kasy w odległości  min.1,5 m pomiędzy osobami stojącymi  

w kolejce. 

 Zamawiają potrawy w kasie i za nie płacą , następnie zajmują miejsce przy 

stole wskazane przez ucznia mającego zajęcia na pracowni. Po zajęciu miejsca 

mogą zdjąć maseczkę. 

 Wyznaczona osoba przynosi na tacy zamówione potrawy wraz ze sztućcami   

i serwetką. 

 Po skończonym posiłku uczeń zakłada maseczkę i opuszcza pracownię. 

 Po spożyciu posiłku uczeń z pracowni zabiera tacę i dezynfekuje blat stołu 

oraz poręcz siedzenia przed kolejnym uczniem. 

 Odległość  między blatami stolików ( od ich brzegów)  wynosi min.2 m 

 Przy jednym stoliku mogą znajdować się 3 osoby. 

 

W załączeniu: 

Zał. 1. Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej 

Zał. 2 Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice 

Zał. 3 Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce 


