
 
 

 
  

   

Higiena osobista i higiena na stanowisku pracy pracowników Dz. Hotelowego 

1.    CEL i ZAKRES 

Instrukcja ta ma na celu ustalenie zasad postępowania członków załogi Działu Hotelowego promów, przy utrzymaniu 

higieny osobistej i higieny na stanowisku pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne produktu, odpowiednią jego 

jakość oraz zgodność z przepisami prawnymi. 

Zakresem swoim obejmuje wszystkich pracowników Działu Hotelowego zaangażowanych w proces produkcji żywności. 

2.   PRZEBIEG REALIZACJI 

2.1. Higiena osobista 

1. Do pracy dopuszczane są osoby, które posiadają aktualne świadectwa zdrowia, wymagane na danym 
stanowisku pracy. 

2. Przed przystąpieniem do pracy należy powiadomić niezwłocznie Hotel Managera / Asystenta Hotel Managera 
o każdej chorobie infekcyjnej bądź jej podejrzeniu, o zakaźnej chorobie w domu, o ropnych schorzeniach 
skóry, gardła lub biegunce, itp.  

3. Po przyjściu do pracy, należy zostawić w szatni, w szafce odzieżowej rzeczy osobiste i odzież osobistą. 
4. Włożyć czystą „odzież ochronną”. Każdy z pracowników posiada trzy zmiany odzieży ochronnej, za czystość 

której odpowiada indywidualnie. Nie używać do zapinania odzieży ochronnej agrafek, szpilek  itp.; w 
kieszeniach nie nosić łatwo tłukących się i ostrych przedmiotów. 

5. Pracownicy przystępujący do pracy muszą spełniać wymagania higieny dotyczące włosów i fryzur: 
 

    - w przypadku pracowników płci męskiej, włosy muszą być krótko przystrzyżone.  Niedopuszczalne są fryzury z 

długimi włosami, gdyż praktycznie nie jest możliwe ich pełne zabezpieczenie przed wypadaniem i przedostaniem się 

do obszaru produkcji lub dystrybucji żywności oraz miejsc, w których wykonywane są inne czynności w serwisie 

hotelowym, 

    - w przypadku pracownic, fryzury powinny być względnie krótkie, wizualnie zadbane. Dłuższe włosy muszą być 

spięte lub związane w sposób maksymalnie eliminujący możliwość ich wypadania i przedostania się bezpośrednio do 

produkowanych lub serwowanych potraw. 

Wszyscy pracownicy niezależnie od płci są zobowiązani do noszenia okryć głowy (czapek lub 

daszków) zabezpieczających, w przypadku gdy wykonywane czynności serwisowe mają związek z produkcją żywności 

lub dystrybucją (wydawaniem) potraw z bufetów, 

    - kierownicy mają obowiązek bieżącej kontroli podległych pracowników w zakresie odpowiedniej fryzury 

i prawidłowej higieny włosów. 

6. Przed rozpoczęciem pracy należy umyć ręce. Paznokcie mają być krótko przycięte, niepomalowane i 
nienagannie czyste. Nie wolno nosić biżuterii, zegarków, ćwieków, klipsów, itp. osobom zatrudnionym 
bezpośrednio przy produkcji żywności. 

7. Podczas pracy przy produkcji żywności i obsłudze Klienta, należy zachować właściwą higienę rąk – jak w 
punkcie 5. 

8. Ręce należy myć zgodnie z załącznikiem umieszczonym przy umywalkach (w kuchni, szatni hotelowej, 
magazynach). 

9. Skaleczenia i otarcia skóry nakryć wodoszczelnym opatrunkiem. 
10. Uzupełnianie środków do utrzymania prawidłowej higieny rąk – mydła w płynie i papierowych ręczników – 

jest wykonywane na bieżąco przez pracowników sprzątających pomieszczenia. Za nadzór nad powyższym 
odpowiada F&B Manager wraz z Sous Chief. 
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11. Ręce należy myć zawsze: 
– po wyjściu z toalety, 
– po rozmowie telefonicznej, 
– po drobnych pracach porządkowych, 
– po wyniesieniu śmieci, 
– po paczkowaniu jaj;  
– przed każdorazowym kontaktem z produkcją żywności. 

 
12. W trakcie pracy nie należy: palić,  żuć,  jeść, nie wolno również pluć,  kichać,  kaszleć. Wszelkie niedyspozycje 

zdrowotne należy zgłaszać swojemu przełożonemu. 
13. Posiłki należy spożywać tylko w jadalni hotelowej. 
14. Nie wolno palić tytoniu w pomieszczenia kuchennych i pomieszczeniach gastronomicznych (restauracja, 

bary). 
15. Przy pakowaniu artykułów spożywczych należy używać rękawiczek jednorazowych. 
16. Materiały do pakowania żywności należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych, w których nie 

są narażone na zanieczyszczenia. 
17. Do krojenia różnego rodzaju surowców / produktów, należy używać sprzętu przeznaczonego wyłącznie do 

tego celu, tj. noży, desek, sprzętu zmechanizowanego, który jest czysty i zdezynfekowany. Do obróbki 
surowców, stosowane są deski o określonych kolorach: 

a) biała – do chleba oraz używana jako uniwersalna, 
b) żółta – do drobiu, 
c) niebieska – do ryb i owoców morza, 
d) zielona – do warzyw i owoców, 
e) czerwona – do mięsa wołowego, 
f) brązowa – do mięsa wieprzowego, 

 
Uwaga:  

 Przed krojeniem na białej desce innego surowca / produktu (niż chleb), należy deskę wyparzyć przed 
jej użyciem, a także wymyć i wyparzyć po jej użyciu. 

 Każdą deskę przed użyciem należy sprawdzić pod względem czystości oraz braku uszkodzeń; w 
przypadkach uzasadnionych – myjemy / wyparzamy. 

 Każdą deskę po użyciu należy wymyć i wyparzyć. 
 

18. Wszelkie uwagi o zniszczeniu, awarii sprzętu lub możliwości jej wystąpienia, należy natychmiast zgłaszać 
przełożonemu. 

19. Za dostępność środków służących do mycia i dezynfekcji osobistej pracowników odpowiada Hotel Manager. 
20. Wszelkie odpadki należy gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwać po zapełnieniu 

pojemnika do 2/3 pojemności. 
21. W uzasadnionych przypadkach należy zgłosić przełożonemu działania zapobiegawcze / działania korygujące. 
22. W przypadku, gdy dany pracownik nie spełnia wymaganych standardów odnośnie prawidłowej higieny 

osobistej (punkty 1-9) nie może być dopuszczony do wykonywania czynności serwisowych (pracy) w obszarze 
produkcji żywności lub jej dystrybucji oraz w innych obszarach, gdzie odbywa się bezpośredni serwis na rzecz 
pasażerów. 

 

 

 

 


