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Załącznik nr 22 
 

Procedura przekazywania nakryć i sztućców stołowych po spożyciu posiłków przez 
mieszkanki z oddziału do zmywalni bloku żywienia  

 
1. Za przekazanie naczyń po posiłku mieszkanek z oddziału do zmywalni bloku żywienia 

odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik dyżurny oddziału danej zmiany, który: 

1.1  po każdym posiłku zbiera naczynia od mieszkanek, które zakończyły posiłek; 

1.2  przeprowadza wstępną selekcję odpadków pokonsumpcyjnych znajdujących się na 

naczyniach polegającą na: 

1.2.1 oddzieleniu odpadków: 

1.2.1.1 organicznych włóknistych (w szczególności skórek, korzonków      

po owocach krajowych i egzotycznych, łupin po nasionach, kolb 

kukurydzy); 

1.2.1.2 pozostałych (organicznych, nieorganicznych i innych                              

w szczególności opakowań foliowych z PCV, folii aluminiowej); 

1.2.2 umieszczeniu w wiadrach „zlewki” odpadków organicznych niewłóknistych 

(p. 1.2.1.1), które zostaną skierowane do rozdrabniacza odpadków 

organicznych; 

UWAGA! 

Do wiadra „zlewki” nie wolno wyrzucać odpadków innych niż organiczne niewłókniste 

1.2.3 umieszczeniu w workach PCV na śmieci innych odpadków (wymienionych 

w p. 1.2.1.2) z przeznaczeniem do śmietnika na odpady komunalne DPS 

(budynek Archidiakońska 7, poziom -1). 

1.3  składa je na wydzielony wózek ręczny do transportu wewnętrznego, układając 

w stosy wg. rozmiaru i rodzaju naczyń tak, aby zapewnić bezpieczny transport naczyń 

(w stosie może być nie więcej niż 20 szt. naczyń danego rodzaju); 

1.4  w pierwszej kolejności zbiera i transportuje naczynia z jadalni na parterze; 

1.5  w drugiej kolejności z pokoi mieszkanek na oddziale; 

1.6  na końcu wynosi odpadki pokonsumpcyjne tzn. wiadra „zlewki” i odpadki 

przeznaczone do śmietnika; 

1.7  przewozi dźwigiem osobowym na poziom „0”: 

1.7.1 do zmywalni bloku żywienia; 

1.7.2 pozostałe odpadki pokonsumpcyjne do śmietnika DPS lub znosi je ręcznie 

klatką schodową budynku nr 7 na w/w poziom (w przypadku awarii dźwigu); 

2. Pracownik oddziału przekazuje pracownikowi kuchnia dostarczone na blok żywienia 

naczynia po spożyciu posiłków przez mieszkanki:  
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2.1 na wózku ręcznym do transportu wewnętrznego bezpośrednio po zakończonej 

konsumpcji nie później niż: 

− po śniadaniu – do godziny 9.10; 

− po obiedzie – do godziny 14.10; 

− po kolacji – do godziny 19.00. 

2.2 przeliczając razem ilość oddawanych naczyń; 

2.3 razem sprawdzają wzrokowo zawartość wiader „zlewki” oraz czy odpadki: 

2.3.1  nie zawierają odpadków bardzo włóknistych (w szczególności skórek, korzonków 

po owocach krajowych i egzotycznych, łupin po nasionach, kolb kukurydzy), 

2.3.2  nie zawierają odpadków nieorganicznych (w szczególności opakowań foliowych 

z PCV folii aluminiowych), 

2.3.3 nie zawierają innych odpadków mogących spowodować uszkodzenie 

rozdrabniacza pod rygorem odmowy przyjęcia wiader „zlewki” na blok żywienia, 

2.3.4   w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obaj pracownicy odpowiedzialni są 

za ich wyeliminowanie. 

 2.4 o stwierdzonych nieprawidłowościach niezwłocznie powiadamiają swoich 

   przełożonych. 

Za wdrożenie i nadzór nad prawidłową realizacją procedury odpowiedzialni są: 

1) kierownik Działu administracyjno-gospodarczego: 

− zabezpiecza sprzęt i jego sprawność do realizacji zadania; 

− przeprowadza okresową kontrolę realizacji procedury. 

2) kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego: 

− nadzoruje podległy personel działu nad prawidłowym wykonywaniem zadań, 

− przeprowadza okresową kontrolę realizacji procedury. 

 


