Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa
obowiązujące na terenie stołówki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bogdańczowicach

1. Spożywanie posiłków odbywa się z podziałem na grupy max. 40 uczniów, w godzinach:
 Śniadanie godz. 700 (I grupa uczniów) oraz godz. 730 (II grupa uczniów)
 Obiad godz. 1300 (I grupa uczniów) oraz godz. 1405 (II grupa uczniów)
 Kolacja godz. 1800 (I grupa uczniów) oraz godz. 1830 (II grupa uczniów).
2. Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem
dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na stołówkę.
3. W oczekiwaniu na posiłek obowiązują zasady zachowania dystansu min. 1,5 m pomiędzy
uczniami oraz zasłaniania ust i nosa.
4. Przygotowane posiłki oraz sztućce są wydawane bezpośrednio przez pracownika
kuchni.
5. Zdjęcie okrycia ust i nosa dopuszczalne jest dopiero po zajęciu miejsca przy stole w celu
spożycia posiłku.
6. Przy spożywaniu posiłków należy również zachować zasadę dystansu min. 1,5 m
pomiędzy uczniami.
7. Po spożyciu posiłku należy odnieść naczynia w miejsce do tego wyznaczone
z zachowaniem zasady dystansu oraz okrycia ust i nosa.
8. Po spożyciu posiłku i uprzątnięciu naczyń, po każdej grupie myte i dezynfekowane są
stoły i krzesła oraz wietrzone pomieszczenie stołówki.
9. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności
dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów
użytych do dezynfekcji.

Informacja dot. płatności za wyżywienie oraz zgłaszania nieobecności

I. Opłaty za wyżywienie
Należności z tytułu wyżywienia ucznia należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca następującego
po miesiącu rozliczeniowym, tj. np. opłatę za wyżywienie za m-c październik należy uiścić do
10 listopada. Po zakończeniu każdego miesiąca i wyliczeniu średniomiesięcznego kosztu za
posiłki, zostanie przesłana informacja o wysokości opłaty za wyżywienie.
Za m-c wrzesień należy wpłacić zaliczkę do 10 września 2020 r. w wysokości 100,00 zł. Po
zakończeniu miesiąca i obliczeniu średniomiesięcznego kosztu za posiłki oraz uwzględnieniu
wpłaconej zaliczki, zostanie przesłana informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za m-c
wrzesień. Wpłata zaliczkowa dotyczy tylko m-ca września.
Należności za wyżywienie należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach nr:
74 1010 1401 0063 2113 9134 0000
tytułem: opłata za wyżywienie za m-c …. dot. nazwisko i imię ucznia.

II. Nieobecności
Wszelkie nieobecności podczas posiłków należy zgłaszać osobiście w pokoju 113
(I p. Księgowość) lub telefonicznie, najpóźniej dzień wcześniej do godz. 900.
Zgłoszenie nieobecności po wskazanym terminie lub brak zgłoszenia nieobecności, skutkować
będzie naliczeniem opłaty za posiłek.

