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Zasady higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego w gastronomii

Powrót do wnętrz

Patrząc globalnie na zakład gastronomiczny musimy zdać sobie 
sprawę, że jest on połączeniem dwóch całkowicie odmien-

nych pod względem higienicznym „światów”:
• zakładu produkcyjnego w zakresie przetwarzania i ekspe-
dycji artykułów spożywczych, pod postacią tzw. zaplecza 
gastronomicznego
• konsumenta, któremu dedykowany jest obszar sali konsu-
menckiej, sanitariatów, holu.

Te dwa przedstawione światy, ze względów higienicznych nie 
mogę się wzajemnie przenikać; musi istnieć między nimi wyraźna 
granica. Ze względu na wymagania sanitarne, musimy zwracać 
uwagę zarówno na przygotowanie żywności bezpiecznej, co wią-
że się z reżimem higienicznym w czasie przygotowania posiłków, 
jak również na bezpieczeństwo pracowników oraz klientów.

Przygotowanie żywności bezpiecznej
W celu zagwarantowania jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa 

gotowych posiłków oraz potraw w zakładzie gastronomicznym 
należy wdrożyć systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności jakimi są: GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), 
GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i HACCP (Analiza Zagrożeń 
i Krytycznych Punktów Kontrolnych). Etapem wstępnym zagwa-
rantowania bezpieczeństwa produkcji jest wdrożenie podstawo-
wych zasad GMP/GHP, takich jak:
• − odpowiednie zlokalizowanie budynków i wykończenie 
wnętrz pomieszczeń,
• − zapewnienie odpowiedniego układu funkcjonalne-
go pomieszczeń,
• − właściwe zaprojektowanie ciągów technologicznych z wyraź-
nym oddzieleniem operacji brudnych od czystych,
• − odpowiedni dobór wyposażenia zakładów, zarówno 
pod względem technologicznym, jak i higienicznym,
• − prawidłowe zorganizowanie systemu wentylacji,
• − zapewnienie wymaganej do prawidłowego prowadzenia 
procesów technologicznych, ilości i jakości wody oraz innych 
mediów,

• − prawidłowe zaprojektowanie procesów technologicznych wraz 
z instrukcjami postępowania w czasie ich realizacji,
• − stosowanie kontroli niezbędnych parametrów procesów tech-
nologicznych z zastosowaniem sprawdzonych, atestowanych 
przyrządów kontrolno-pomiarowych, 
• − właściwe prowadzenie procesów mycia i dezynfekcji pomiesz-
czeń, maszyn, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do produk-
cji żywności,
• − szkolenie personelu i dbałość o aktualne świadectwa zdrowia.

Jak widać z powyższego zestawienia, 6 pierwszych zasad 
dotyczy bezpośrednio prawidłowej organizacji zakładu gastrono-
micznego, co jest nierozerwalnie związane z prawidłowym jego 
zaprojektowaniem. W czasie tworzenia projektu technologicznego 
zakładu gastronomicznego można wyeliminować wiele miejsc 
niosących możliwość zanieczyszczania wtórnego żywności. Na-
leży prawidłowo zlokalizować i zaprojektować funkcjonalny układ 
pomieszczeń, dobrać materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, 
dostosować systemy klimatyzacji i wentylacji, urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych oraz wyposażenie zarówno do profilu i rozmiarów 
produkcji, jak też pod względem jego konstrukcji. 

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w zakładzie gastrono-
micznym muszą być ze sobą odpowiednio powiązane. Ich prawi-
dłowe wzajemne usytuowanie, czyli prawidłowy układ funkcjonalny 
pomieszczeń zakładu gastronomicznego, decyduje o organizacji 
pracy i sprawności przebiegu procesów takich, jak zaopatrzenie 
i magazynowanie oraz wpływa na ilość i jakość produkcji, wielkość 
obrotu, poziom świadczonych usług, spełnienie wymagań sanitar-
nych i bezpieczeństwa. W zakładzie gastronomicznym układ po-
mieszczeń i stanowisk pracy jest podporządkowany cyklom techno-
logicznym, przy czym zwraca się szczególną uwagę na oddzielenie 
prac „brudnych” od prac „czystych”. Pełne oddzielenie tych prac 
przyczynia się do zachowania wysokiego standardu higienicznego 
produkcji. Istotne jest, aby w projekcie technologicznym szczegóło-
wo określić wytyczne dla poszczególnych branż współpracujących 
przy wykonaniu projektu, ze szczególnym naciskiem na aspekty 
higieniczne. Projekt technologiczny to podstawa, niemniej jednak 
ważna jest realizacja obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, co wiąże się z prowadzeniem nadzorów autorskich 
w czasie realizacji inwestycji.

Rola audytu
Co jednak zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo produkcji żyw-

ności w zakładach już istniejących? Warto pokusić się na przepro-
wadzenie audytu w zakładzie. Pozwoli on na zorientowanie się we 
wszystkich nieprawidłowościach związanych z wymaganiami GMP, 
GHP, jak również działaniach w pełni zgodnych z w/w systemami. Naj-
lepiej byłoby, aby audyt został przeprowadzony przez niezależnego 
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konsultanta – wówczas zostanie wykluczona ewentualność tolerancji 
nieodpowiednich przyzwyczajeń i zwyczajów panujących w zakładzie. 

Audytowi podlega:
• otoczenie zakładu (czystość i oznakowanie),
• stan techniczny zakładu (wykończenie wnętrz, instalacje: wen-
tylacyjna, elektryczna, wodno – kanalizacyjna),
• zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników 
(układ i wielkość szatni oraz jej wyposażenie, jadalnia persone-
lu, zespoły sanitarne),
• ocena pomieszczeń produkcyjnych (układ funkcjonalny, do-
stosowanie pomieszczeń do rodzaju działalności, rodzaje po-
mieszczeń i ich wyposażenie),
• ocena wyposażenia zakładu (jakość wyposażenia i jego stan 
techniczny, kalibracja sprzętu pomiarowego),
• ocena magazynów (podział magazynów, zachowanie roz-
dzielności asortymentowej, warunki klimatyczne w magazynach, 
stosowanie monitoringu, oznakowania przechowywanych pro-
duktów, opakowania przechowywanych produktów, stosowanie 
zasady FIFO – „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”,
• ocena jakości wody (badania wody),
• ochrona przed szkodnikami (system i sposoby ochrony),
• ocena higieny personelu (strój roboczy, zakaz wnoszenia rze-
czy osobistych i prywatnych, higiena rąk, obecność biżuterii, 
spożywanie posiłków i picie napojów na stanowiskach pracy, 
palenie tytoniu, sposoby zabezpieczenia zranień, kwalifikacje, 
książeczki zdrowia),
• ocena procesu technologicznego (sposób przyjęcia towaru, 
warunki oczyszczania surowców, rozmrażanie, dezynfekcja jaj, 
pomiary temperatur, schładzanie produktów, przechowywanie 
potraw, ekspedycja potraw),
• ocena usuwania odpadków (pojemniki na odpadki, odprowa-
dzenie odpadków, ich przechowywanie),
• ocena mycia i dezynfekcji w zakładzie (środki chemiczne i ich 
przechowywanie, sprzęt do utrzymania czystości, plan mycia i de-
zynfekcji, instrukcje mycia, mycie pojemników na odpadki, zapisy).

Raport z audytu nie tylko wskaże nieprawidłowości, ale również 
zasugeruje ewentualne kroki naprawcze. Na tej podstawie możli-
we będzie dostosowanie zakładu do zasad GMP/GHP i stworzenie 
planu naprawczego. Ważne jest, aby wiedzieć jak prawidłowo 
zorganizować produkcję w zakładzie i wyeliminować istniejące 
niedociągnięcia higieniczno-organizacyjne.

Bezpieczeństwo pracowników
W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Roz-

woju, Pracy i Technologii narzuca pewnego rodzaju wymagania/
rekomendacje w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom, zwłaszcza teraz, po otwarciu lokali. Dotyczą one 
między innymi:
• − zapewnienia rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekcji 
rąk oraz maseczek jednorazowych w przypadku osób mających 
kontakt z konsumentem,
• − zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszą-
cej co najmniej 1,5 m (chyba że jest to niemożliwe ze względu 
na charakter działalności – wtedy jednak zakład musi zapewnić 
środki ochrony osobistej),
• − ustalenia stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
• − ograniczenia kontaktu personelu pracującego na różnych 
zmianach i zapewnienia czyszczenia i mycia pomieszczeń po-
między zmianami,
• − zmniejszenia liczby pracowników korzystających ze wspól-
nych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw 
na posiłki i czasu rozpoczęcia pracy),
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• − restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych prak-
tyk higienicznych,
• − stałego stosowania dobrych praktyk higienicznych (tzn. re-
gularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych 
zachowań, jak np. kichanie czy kasłanie przy produkcji lub stycz-
ności z żywnością, dbałość o czystość toalet itp.). 

Nie możemy jednak zapominać, że część wymienionych wyżej 
rekomendacji to zachowania, które wypływają z zasad dobrych 
praktyk, a ich wdrożenie zależy od prawidłowo zorganizowanego 
zakładu. Jeżeli nie zapewnimy pracownikom odpowiedniej szat-
ni, umywalek na terenie pomieszczeń produkcyjnych i ekspedy-
cyjnych, odzieży ochronnej, to utrzymanie reżimu higienicznego 
i bezpieczeństwa będzie bardzo trudne. Dotyczy to też prawidłowej 
organizacji stanowiska pracy i zachowania odległości między cią-
gami technologicznymi, jak też odpowiedniego systemu wentylacji. 
Przy istniejących nieprawidłowościach można pokusić się o dodat-
kowe możliwości zwiększające higienę i bezpieczeństwo, jak np.
• − automatyczne dozowniki z płynem dezynfekującym wymaga-
jące do pracy zasilania z baterii; dzięki automatycznemu mecha-
nizmowi unika się możliwości zanieczyszczeń krzyżowych przez 
częste dotykanie przycisku dozującego;
• − dezynfekcja pomieszczeń lampami UV-C – wyróżnia się dwa 
rodzaje lamp w zależności do tego czy mają one pracować 
w obecności ludzi i zwierząt (lampy przepływowe), czy też mają 
pracować w czasie zamknięcia lokalu (nie mogą pracować, gdy 
są ludzie i zwierzęta). Lampy te mają określony zasięg działania, 
stąd ich liczba jest uzależniona od powierzchni dezynfekowanej;
• − ozonowanie pomieszczeń w czasie zamknięcia lokalu – jest to 
sposób przeprowadzania dezynfekcji bez użycia środków chemicz-
nych, gdzie czynnikiem biobójczym jest ozon, charakteryzujący się 
silnymi właściwościami utleniającymi. Ozon wytwarzany jest przez 
specjalne urządzenia, których wielkość dobiera się do dezynfeko-
wanej powierzchni. Z uwagi na jego właściwości toksyczne, w czasie 
tego procesu w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie i zwie-
rzęta, a po zabiegu pomieszczenie winno być przewietrzone;
• − stosowanie folii zabezpieczających, niszczących drobnoustro-
je, która ostatnio pojawiła się na rynku polskim. Folia ta jest 
plastyczna i pozwala na obwijanie, np. klamek, poręczy, blatów 
itp.; ma też opatentowane rozwiązanie, wykorzystujące aktyw-
ne mikrosfery przeciwdrobnoustrojowe, które się nie zużywają. 
Producent zapewnia jej długoterminowe działanie. Folia jest 
bezpieczna dla ludzi, środowiska i żywności. 

Fot. freepik
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Bezpieczeństwo klientów
W przypadku zapewnienia bezpieczeństwa klientów możliwe 

jest zastosowanie zabezpieczeń wymienionych w rozdziale bez-
pieczeństwo pracowników (tzn. automatycznych dozowników 
z płynem dezynfekującym, dezynfekcyjnych folii zabezpieczają-
cych, ozonowania lub dezynfekcji UV w czasie zamknięcia zakła-
du). Rozwiązania te przydadzą się również po czasie pandemii, 
zwiększając higienę i zmniejszając prawdopodobieństwo zanie-
czyszczeń krzyżowych żywności.

Dodatkowo rekomenduje się, aby:
• − zachować dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości 
pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowa-
nie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stoją-
ce znaki),
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• − zachować obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy 
wejściu na teren lokalu,
• − w toaletach wyłączyć z użycia suszarki nadmuchowe i stoso-
wać do wycierania rąk ręczniki jednorazowe,
• − zachować odległość między blatami stolików (od ich brzegów) 
na poziomie min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stoli-
ków przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika),
• − utrzymać zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać 
rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 
domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób 
przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane 
jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie 
siedzieli vis a vis siebie,
• − doprowadzać gości do konkretnego wolnego stolika,
• − każdorazowo zdezynfekować stolik po zakończeniu obsługi 
gości a potem oznaczyć go napisem: „zdezynfekowano”,
• − dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 
klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut (jeżeli 
pokryjemy powierzchnie wspólne folią zabezpieczająco-dezyn-
fekującą można tę czynność pominąć),
• − w miarę możliwości wietrzyć salę konsumencką,
• − w toaletach wywiesić instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zdej-
mowania rękawiczek, zdejmowania maseczek,
• − wydawanie przypraw i dodatków w opakowaniach jednora-
zowych wyłącznie do zamówienia,
• − nie organizować stanowisk, na których konsument będzie się 
sam obsługiwał (tzn. obsługa musi być zapewniona przez per-
sonel zakładu).
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