
INSTRUKCJA BHP DLA  
ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 

 
Warunki sanitarne zakładu żywienia zbiorowego 
muszą umożliwiać stosowanie dobrej praktyki 
higienicznej (GHP), w stopniu minimalizującym 
ryzyko zanieczyszczenia żywności na wszystkich 
etapach produkcji. 

PERSONEL 

1. Każdy pracownik zakładu powinien posiadać 
odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim. 

2. Pracownik chory lub z objawami wskazującymi na 
stan chorobowy (np. otwarte zranienia, oparzenia, 
ropienie, czyraki, zadrapania, biegunka, gorączka) nie 
może zostać dopuszczony do pracy wymagającej 
bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z 
żywnością. 

3. Każdy pracownik powinien dbać o higienę osobistą 
ciała, a przede wszystkim zobowiązany jest do: 

a) mycia całego ciała przynajmniej raz na dobę, 

b) utrzymywania dłoni w starannej czystości 
(paznokcie krótkie, nie pomalowane lakierem), 

c) zakładania czystej, kompletnej odzieży roboczej 
przed rozpoczęciem pracy, 

d) dbania o porządek, czystość i higienę na 
stanowisku pracy, 

e) dokładnego mycia rąk przed rozpoczęciem pracy i 
po każdorazowym powrocie na stanowisko (zwłaszcza 
po powrocie z toalety, czynnościach porządkowych), 

f) nie noszenia na rękach biżuterii i zegarków podczas 
pracy, 

g) zabezpieczania drobnych skaleczeń plastrem 
opatrunkowym, 

h) nie wnoszenia do części magazynowych oraz 
produkcyjnych przedmiotów osobistych, 

i) spożywania posiłków tylko w wydzielonym dla 
personelu miejscu, 

j) niestosowania na krótko przed pracą i w czasie 
pracy kosmetyków 
o intensywnych zapachach. 

4. Każdy pracownik powinien mieć do zmiany 3 
komplety odzieży roboczej (w użyciu, w praniu, 

zapasową). Odzież ta musi być trzymana  w 
oddzielnym miejscu od odzieży osobistej. 

5. Pracownik musi mieć zapewnioną odzież ochronną 
w zależności od wykonywanej pracy np. fartuch, buty, 
rękawiczki itd. 

POMIESZCZENIA I SPRZĘT 

1. Sprzątanie codzienne stanowisk pracy (powierzchni, 
sprzętów i urządzeń) obejmuje: 

- mycie i dezynfekcję sprzętu, naczyń, stołów i 
przedmiotów kuchennych oraz urządzeń chłodniczych, 

- usuwanie wszelkich odpadów i śmieci, 

- mycie pojemników na odpady oraz posadzek, 

- mycie i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, 

- mycie i dezynfekcję sprzętu do utrzymania czystości. 

2. Okresowe sprzątanie obejmuje: 

- mycie okien, ścian, drzwi, kafli, parapetów, 
kaloryferów, 

- mycie lamp, urządzeń wentylacyjnych, kratek 
wentylacyjnych,  

- sprzątanie raz w tygodniu szafek na odzież ochronną 
oraz szafek na środki czystości. 

3. Zabiegi mycia sprzętu podręcznego  powinny 
składać się z następujących czynności: usuwania 
resztek, wstępnego mycia wodą, mycia z dodatkiem 
detergentu, płukania, osuszania, dezynfekcji, 
ponownego płukania, osuszania. 

4. Do mycia należy używać dużej ilości ciepłej wody o 
temp. około 45ºC z dodatkiem detergentu, która jest 
dostatecznie często zmieniana. Myjąc należy 
przestrzegać zasady kierunku sprzątania od 
pomieszczeń produkcyjnych w kierunku wyjścia. 

5. Do mycia i dezynfekcji należy stosować środki 
posiadające atest zezwalający na stosowanie do 
przemysłu spożywczego, posiadające etykiety w 
języku polskim. 

6. Wszystkie środki czystości stosowane do mycia i 
dezynfekcji należy przechowywać w zamkniętym 
pomieszczeniu lub szafce, przeznaczonym specjalnie 
do tego celu, zgodnie z przepisami BHP. 

 



7. Sprzęt do utrzymania czystości powinien być 
przechowywany w miejscu do tego przeznaczonym. 
Miejsce wyznaczone do przechowywania w/w sprzętu 
powinno być oznakowane. 

8. Sprzęt do utrzymania czystości powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w strefach, do których 
został przypisany. Zabrania się używania sprzętu do 
innych celów, niż wynika to z jego przeznaczenia. 

9. Należy posiadać i na bieżąco aktualizować listę 
zatwierdzonych środków czystości. 

10. Za prawidłową eksploatację urządzeń odpowiadają 
pracownicy na danym stanowisku. 

11. Wszystkie maszyny i urządzenia w zakładzie 
podlegają okresowym przeglądom technicznym. 
Przeglądu technicznego dokonuje wcześniej 
przeszkolony pracownik lub firma zewnętrzna. 

12. Zabiegi rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń 
chłodniczych można realizować po wyłączeniu 
urządzenia z prądu. 

13. Co najmniej raz w miesiącu należy poddawać 
urządzenia chłodnicze zabiegom rozmrażania i mycia. 

14. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać w 
odzieży ochronnej, zabezpieczać ręce przed 
substancjami żrącymi. 

15. Należy zapewnić pracownikom odpowiednią ilość 
urządzeń sanitarnych. 

UWAGI OGÓLNE 

1. Podczas przyjmowania dostawy należy zwrócić 
uwagę czy nie są widoczne uszkodzenia, obce 
zapachy (odbiegające od typowego), widoczne 
zanieczyszczenia, zawilgocenie, zapleśnienie, 
obecność szkodników, bądź ślady ich obecności. 

2. Jeśli dostarczona partia towaru jest zgodna pod 
względem wymagań, należy rozmieścić dostawę 
zgodnie z miejscem jej przeznaczenia (np. urządzenia 
chłodnicze, regały). 

3. Należy higienicznie przechowywać i usuwać odpady 
oraz utrzymywać we właściwym stanie pojemniki do 
ich gromadzenia, stosując do tego worki foliowe. 

4. Należy ograniczyć palenie tytoniu przez personel. 
Picie alkoholu w czasie pracy jest zabronione. 

5. Na wyposażeniu zakładu musi znajdować się 
apteczka pierwszej pomocy medycznej, ze środkami 
opatrunkowymi i innymi środkami medycznymi 
służącymi do udzielania pierwszej pomocy osobom ze 
skaleczeniami i objawami chorób. 

6. Osoby biorące udział w procesie produkcji lub 
obrocie środkami spożywczymi muszą posiadać 
kwalifikacje w zakresie przestrzegania higieny zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należy 
systematycznie szkolić pracowników w tym zakresie. 

7. Osoba odpowiedzialną za przestrzeganie instrukcji 
jest Właściciel zakładu lub upoważniona przez niego 
osoba. 

 


