
 
 
 
 

 קורונה-בשגרת חירום חזרה לגנים הזנת ילדים ב

 :תנהלות הארוחההנחיות לצוות הגן במהלך ה

 :כללי

 את לקדם במטרהנה ומזי ה, בריאהבטוח הינבתכנית ההזנה הלאומית ה תהמסופקארוחה ה .1

 .השמנה ומניעת התזונתי לביטחון דאגה, ישראל ילדי של בריאותם

 על מאושר ממקור ומחוטאים שטופים ופירות ירקות ,לאכילה מוכןיגיע  בגן לצהרוןהמזון  .2

 ,ייעודיים ארגזי קרטון)באריזה מבודדת, השומרת על טמפרטורת המזון  ,הבריאות משרד ידי

 .(במקום ת מזוןחלוק) תפזורתבלספק מזון גם  לצהרונים מותר וכו'( צידנית

 .נפרדים בכלים ויישמרחם ומזון קר  מזון .3

וחלוק נקי המיועד  ילבש כפפות, יעטה מסיכה הצוות החינוכי ,בזמן הארוחה והגשת המזון .4

 .לכך

 .צוות הגן יפתח את הקרטון ויחליף כפפות )חשש שהנגיף נמצא ע"ג משטחים שונים( .5

יש לוודא שהוא מקבל את המנה המותאמת  - יש תלמיד המקבל מנה ללא אלרגנים אם בגן .6

 .)יש לשים לב למדבקה ע"ג החמגשית(

את ו על ידי ספק המזוןהמזון יבדוק את התאמת המזון שנשלח את  מקבלאיש הצוות ש .7

 והתאמתה לטמפרטורה שצוינה על ידי ספק המזון. טמפרטורת המזון

 . וכיסאות לפני הארוחה יש לנקות ולחטא שולחנות .8

 ידאג לכך שהילדים ירחצו את ידיהם במים וסבון טרם האכילה. חינוכי הצוות ה .9

 כלים:

 .חד פעמיותמפות על שולחנות במידה וקיימות יהיו  .10

  .או נייר פעמיות-לצורך ניקיון ייעשה שימוש במטליות חד .11

רב פעמים בתנאי שקיים מדיח ניתן להשתמש בכלים הגשת המזון תתבצע בכלים חד פעמיים  .12

בו נעשה במקום בגן. ניתן לאפשר לתלמידים לאכול בסכו"ם קבוע בתנאי שקיים מדיח בגן. 

 65מתאים לשטיפה וחיטוי בטמפרטורה  פעמיים, ימצא מדיח כלים-שימוש בכלי אכילה רב

  .אחסון לכלים היבשיםסגור לומתקן  ע''צ לפחות

 .פעמיים-לא ייעשה שימוש חוזר בכלים חד .13

 הגשת המזון:

ובמספר  ,, בשולחנות נפרדים ומרוחקיםמטר אחד מהשני 2 במרחקתבוצע ישיבת הילדים  .14

  .השולחןולא יותר מילד אחד מכל צד של  ככל האפשר סביב שולחןתלמידים קטן 

מזיגת המזון תתבצע ע"י הצוות החינוכי בלבד בשולחן ייעודי, לפני שהילדים יושבים, ולא  .15

 כבשגרה, עצמאית על ידי הילדים. 

לא תתבצע  ,יחולקו בצלחת הילדשחיים חתוכים  או כירקות הירקות יתקבלו בשקית אישית .16

 .הגשה מרכזית

  מנות אישיות בלבד.ע"י הצוות ל ויחולקלחם, פירות וכו'  .17

 ילדים לא יורשו להחליף כלים או מזון ביניהם.ה .18



 
 
 
 

 סיום הארוחה:

 .המזוןת השולחנות מהכלים ושאריות הצוות יפנה א בסיום הארוחה .19

כפפות בזמן הפינוי של הכלים ובסיום הפינוי יסיר את הכפפות וישטוף  ילבשהצוות צריך  .20

 .ידיים

 את הידיים והפנים.יש להקפיד שכל הילדים ישטפו  .21

 יש לנקות ולחטא השולחנות בחומר ניקוי.  .22

 אין להעביר מזון שנותר או לשומרו. .23

 

 .יש להקפיד ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות

 


