Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora Bursy nr 6 z dnia 27 sierpnia 2020r.

PROCEDURA
organizacji pracy pracowników kuchni w Bursie nr 6
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
I.

II.

Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa
wychowankom korzystającym z opieki w Bursie nr 6 w związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
Zakres procedury
Procedurę należy stosować w Bursie nr 6 w Warszawie

III.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor Bursy.

IV.

Postanowienia szczegółowe
1. Przy wejściu do bursy należy starannie zdezynfekować ręce, zmierzyć temperaturę
i założyć maseczkę.
2. Wszelkie prace związane z przygotowaniem jedzenia należy wykonywać
w rękawiczkach.
3. Wychowankowie będą korzystać z posiłków w stołówce.
4. Zaleca się ograniczenie co do ilości wychowanków korzystających jednocześnie ze
stołówki podczas spożywania posiłków.
5. Godziny wydawania posiłków
Śniadania: 630- 730
Obiady: 1500- 1700
Kolacja: 1830- 1930
6. Poza wyznaczonymi godzinami wstęp do stołówki jest zabroniony.
7. Przed wejściem do stołówki należy umieścić pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym.
8. Pracownicy stołówki podczas przygotowywania i wydawania posiłków obowiązkowo
muszą mieć maseczki, rękawiczki oraz fartuch.
9. Porcjowane posiłki wydawane są wychowankom bezpośrednio na talerzach (na czas
zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości korzystania ze szwedzkiego stołu)
10. Kuchnia przygotowuje posiłki mięsne oraz wegetariańskie wg wcześniejszych
zgłoszeń wychowanków.
11. Po spożyciu posiłku wychowankowie odnoszą talerz do okienka zmywaka.
12. Stoliki oraz krzesła w stołówce dezynfekowane są po każdej osobie korzystającej
z tego miejsca.
13. W bursie prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń kuchennych i stołówki.
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14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
i wyparzać.
15. Pracownikom kuchni zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
16. Pracownikom kuchni zaleca się ograniczenie kontaktów z wychowankami.
17. Starannie należy dezynfekować pomieszczenia kuchni i stołówki, a w szczególności
miejsca dotykowe.
18. Dostęp do pomieszczeń kuchni oraz żywności mogą mieć wyłącznie pracownicy
kuchni.
Postanowienia końcowe
1. Procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Bursy nr 6
w dniu 27.08.2020r i stanowi załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa
obowiązującej w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

V.

Dyrektor Bursy nr 6
Edyta Pałubińska
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