
Rumia, 13.05.2021 r.  

 

Regulamin pracowni gastronomicznej  100 i 14 w stanie zagrożenia  

SARS COV-2: 

 

1. Uczeń przychodzi na zajęcia praktyczne do pracowni gastronomicznej zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

2. Uczeń przychodzi na zajęcia praktyczne do pracowni gastronomicznej w pełnym, 

czystym stroju ochronnym. 

3. Po wejściu do pracowni uczeń dezynfekuje ręce. 

4. W pracowni gastronomicznej dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Uczniowie 

używają środków do dezynfekcji rąk po każdym wejściu do pracowni, przy wydawaniu 

dań. 

5. Pracownia jest wietrzona przynajmniej jeden raz na godzinę. 

6. Po każdych zajęciach(bloku zajęć z daną klasą) pracownik obsługi dezynfekuje: blaty 

robocze, stoliki, krzesła, klamki, baterię przy zlewach, biurko nauczyciela, klawiaturę 

komputerową. 

 

Regulamin korzystania z pracowni obsługi klienta sala 209: 

1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk, wchodząc do sali i wychodząc na przerwę;  

2. Obowiązkiem ucznia jest zasłaniać usta i nos poprzez maseczkę lub przyłbicę; 

3. Po zajęciu miejsca przy stoliku w sali uczeń dopiero może zdjąć maseczkę lub 

przyłbicę; 

4. W czasie przerwy sala obowiązkowo będzie wietrzona, poprzez otworzenie okien; 

5. W czasie lekcji uczniowie nie pożyczają kalkulatora lub innych przyborów, każdy ma 

swoje osobiste, który zabiera do domu; 

6. Sprzęt gastronomiczny (zastawa stołowa, porcelana, sztućce) pokazywane są przez 

nauczyciela, ale nie podaje się uczniom do ręki (sprzęt dezynfekowany po grupie w 

zmywarce i nie używany tego samego dnia dla innej grupy); 

7. Nie planowanie prac w grupach, zespołach, uczniowie pracują indywidualnie. 

 

Obowiązuje dotychczasowy regulamin, a od 17.06.2021 r. dodatkowo: 

 obowiązek używania maseczek, chyba że zachowana jest odległość co najmniej 1,5 m,  

 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

 używanie rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk 



 przedmioty i sprzęty należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować  

 nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw 

 szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

 

 

Bożena Madeksza 


