REGULAMIN SANITARNY DLA OSÓB
PRACUJĄCYCH W KUCHNI

1. Personel kuchenny i zastęp służbowy zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) służbę w kuchni pełnią tylko osoby zdrowe;
2) personel kuchenny musi posiadać odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydawanym na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3) z pracy w zastępie służbowym w kuchni lub przy myciu naczyń wyklucza się chorych, przeziębionych, ze
zmianami chorobowymi na skórze rąk, w tym zranieniami;
4) instruktor służbowy lub inna osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez komendanta obozu jest obowiązana
poinstruować członków zastępu służbowego o podstawowych zasadach sanitarnych i higienicznych oraz
zasadach bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w ramach służby kuchennej.
2. Personel kuchenny i zastęp służbowy są zobowiązani do:
1) dbania o czystość rąk; mycia wodą z mydłem przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu oraz po
każdej przerwie w pracy bądź też po zmianie rodzaju czynności (np. po rąbaniu drewna, a przed obieraniem
warzyw);
2) takiego zorganizowania pracy, aby osoby ją wykonujące były w miarę możliwości i potrzeb podzielone na
grupę wykonującą czynności, w których nie będą miały bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz grupę
mającą bezpośredni kontakt z przygotowaniem posiłków,
3) wykonywania pracy w odzieży ochronnej lub innej przeznaczonej wyłącznie do przygotowywania
żywności;
4) przykrycia włosów (chusteczką lub siatką) lub związania ich gumką;
5) przechowywania odzieży ochronnej w miejscu do tego celu przeznaczonymi, oddzielnie od odzieży
osobistej;
6) niewykonywania w odzieży ochronnej czynności niezwiązanych z pracą w kuchni (w szczególności odzież
ochronną należy zdjąć przed pójściem do ustępu).
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy w szczególności:
1) obieranie warzyw w miejscu do tego celu przeznaczonym;

2) zmywanie naczyń zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji, a po umyciu przenoszenie ich do
magazynu;
3) dbanie o czystość kuchni i zaplecza w czasie służby;
4) wykonanie następujących czynności przed zakończeniem służby:
a) umycie naczyń i urządzeń kuchennych,
b) sprzątanie terenu kuchni, obieralni warzyw i zmywalni,
c) mycie stołów i sprzątanie terenu jadalni,
d) czyszczenie i dezynfekcja pojemników na odpadki itp. (tylko osoby pełnoletnie),
e) pranie odzieży ochronnej (fartuchów lub innych),
f) wygotowanie lub dezynfekcja ścierek i zmywaków;
5) wykonywanie innych prac pomocniczych podczas przygotowywania posiłków pod nadzorem instruktora
służbowego lub innej osoby dorosłej.
4. Przekazanie i przyjęcie służby powinno odbywać się po sprawdzeniu stanu higienicznego sprzętu, urządzeń
kuchennych, czystości terenu i urządzeń sanitarnych pozostawionych przez zastęp kończący służbę.
5. Pracę zastępu służbowego nadzoruje instruktor służbowy, który odpowiada za bezpieczeństwo jego
członków i za przestrzeganie przez nich przepisów niniejszego regulaminu oraz Instrukcji.

