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BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ
D l a  P r a c o w n i k ó w  k u c h n i

UWAGI:

Przygotowane przez Oddział Zarządzania Turystyki i Hotelarstwa Wydziału Isenberg’a Uniwersytetu stanu Massachusetts w Amherst, Program 
Edukacji Oddziału Odżywiania Uniwersytetu stanu Massachusetts oraz Departament Edukacji Podstawowej i Średniej stanu Massachusetts, 
Biuro Odżywiania, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Oddział Uniwersytetu stanu Massachusetts stosuje się do zasad równouprawnienia w pracy, 
przy współpracy z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Należy skontaktować się z biurem swojego Oddziału w celu uzyskania 
informacji dotyczących ułatwień dla osób niepełnosprawnych lub z Oddziałem Uniwersytetu stanu Massachusetts w razie zażaleń dotyczących 
dyskryminacji, 413-545-4800. Sprawdzono 4/08

Urządzenia do parowania: KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ

Cel
Szybko gotuje jedzenie przy pomocy gorącej wilgoci.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Zawsze należy zachować ostrożność przy wszelkich urządzeniach elektrycznych.

• Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, które mogą być wciągnięte przez maszynę.
• Przed złożeniem, czyszczeniem lub rozmontowaniem urządzeń elektrycznych

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyłączyć bezpiecznik,* przełącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.

• Unikać kontaktu z parą wydobywającą się z urządzenia.
 Może to spowodować poważne oparzenia.
• Jeżeli na podłodze, wokół urządzenia do gotowania na parze jest woda, należy ją zetrzeć.
• Należy zawsze stosować się do zasad zamykania/wychodzenia dla swojej placówki.

Środki ostrożności przy przygotowywaniu jedzenia
Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy umyć i zdezynfekować naczynia i urządzenia przed i po użyciu.

Wskazówki do bezpiecznej obsługi
1. Sprawdzić czy wyjście elektryczne na ścianie i zasilanie maszyny są WYŁĄCZONE.
2. Sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia pokazuje pomiędzy 20 a 30 poniżej zera.
 Jeżeli jest około zera, maszyna nie będzie odpowiednio działać.
3. Ułożyć jedzenie, które będzie gotowane do kotła. Nie ładować nadmiernie kotła.
4. Zamknąc przykrywę i WŁĄCZYĆ maszynę.
5. Ustawić maszynę na pożądaną temperaturę.
6. Kiedy gotowanie jest skończone, wyłączyć maszynę.

• Najpierw, WYŁĄCZYĆ temperaturę, następnie WYŁĄCZYĆ prąd.
• Wyjąć przewód elektryczny maszyny z kontaktu elektrycznego lub wyłączyć bezpiecznik.

7. Przed otworzeniem kotła usunąć inne przedmioty z miejsca wokół niego.
8. Stojąc z boku kotła otworzyć przykrywę, przytrzymując ją pomiędzy sobą a otwartym kotłem.
   (ciąg dalszy)



BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ D l a  P r a c o w n i k ó w  k u c h n i

UWAGI:

Arkusze Bezpieczeństwa Obsługi Urządzeń zawierają ogólne wskazówki. Ostateczne zasady bezpiecznej obsługi i mycia sprzętu 
powinny stosować się do zaleceń producenta.  Należy sprawdzić instrukcje producenta znajdujące się w swoim miejscu pracy lub 
zapytać przełożonego o konkretne szczegóły dotyczące urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jedzenia i sprzętu, proszę odwiedzić www.mafoodsafetyeducation.info

KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ (ciąg dalszy)

9. Wyjąć jedzenie z kotła zgodnie z rodzajem kotła.
PRZY STOJĄCYM KOTLE
• Odlać produkt przez zawór odlewania.
• Wyjąć chochelką.
• Jeżeli używa się wkładanego koszyka, wyjąć koszyk prosto w górę.
PRZY PRZECHYLANYM KOTLE
• Ustawić pojemnik na płaskiej, twardej powierzchni.
• Stanąć z boku.
• Pociągnąć uchwyt powoli do przodu tak, aby zapobiec rozlaniu się jedzenia i spowodowaniu 

oparzeń.
10. Po opróżnieniu wszystkiego jedzenia

• Wlać ciepłą wodę i łagodny detergent do kotła ponad linię, do której dochodziło gotowane 
jedzenie.

• Pozwolić, aby maszyna odmokła podczas w trakcie stygnięcia.

Wskazówki do bezpiecznego mycia
1. Usunąć przygotowane jedzenie z urządzenia parowego kiedy skończy się używać go w tym dniu.
2. Sprawdzić, że prąd jest WYŁĄCZONY i że maszyna ma wyjęty przewód elektryczny z kontaktu 

elektrycznego lub że bezpiecznik jest WYŁĄCZONY.
3. Podczas gdy maszyna nadal jest ciepła

• Odlać lub odsączyć wodę użytą do odmoczenia.
• Ponownie wypełnić kocioł czystą, ciepłą wodą z łagodnym detergentem.

4. Wyszorować kocioł w środku i na zewnątrz przy pomocy szczotki lub ścierki. 
 NIE UŻYWAĆ wełny stalowej ani gąbki metalowej.
5. Wymyć, zdezynfekować i pozwolić aby wysechł.

DEFINICJA
* Bezpiecznik – bezpiecznik automatycznie zatrzymuje przepływ energii elektrycznej, kiedy obwód 

elektryczny jest przeciążony. Można również w dowolnym czasie wyłączyć bezpiecznik ręcznie.
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SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU KUCHENNEGO I 
BEZPIECZEŃSTWA (FEAST) 

Przygotowane przez Oddział Zarządzania Turystyki i Hotelarstwa Wydziału Isenberg’a Uniwersytetu stanu Massachusetts w Amherst, Program 
Edukacji Oddziału Odżywiania Uniwersytetu stanu Massachusetts oraz Departament Edukacji Podstawowej i Średniej stanu Massachusetts, 
Biuro Odżywiania, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Oddział Uniwersytetu stanu Massachusetts stosuje się do zasad równouprawnienia w pracy, 
przy współpracy z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Należy skontaktować się z biurem swojego Oddziału w celu uzyskania 
informacji dotyczących ułatwień dla osób niepełnosprawnych lub z Oddziałem Uniwersytetu stanu Massachusetts w razie zażaleń dotyczących 
dyskryminacji, 413-545-4800. Sprawdzono 4/08

Pytania Przeglądowe: KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i mycia 
czajnika obłożonego parą.

1. Po sprawdzeniu, że źródło prądu jest ODŁĄCZONE, jakie są właściwe kroki do rozpoczęcia pracy czajnika?
a.  Włożyć jedzenie do czajnika, włączyć czajnik, sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia i nastawić 

czajnik na pożądaną temperaturę.
b.  Włączyć czajnik, nastawić czajnik na pożądaną temperaturę, włożyć jedzenie do czajnika a następnie sprawdzić 

wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia.
c.  Sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia, włożyć jedzenie do czajnika, włączyć czajnik i nastawić 

czajnik na pożądaną temperaturę.
d.  Sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia, włączyć czajnik, włożyć jedzenie do czajnika i nastawić 

czajnik na pożądaną temperaturę.

2. Za każdym razem kiedy otworzy się czajnik, należy chronić się od pary poprzez
a.  Używanie rękawic do piekarnika.
b.  Poproszenie współpracowników o pomoc w podniesieniu pokrywy.
c.  Stanie z boku czajnika przy otwieraniu pokrywy.
d.  Wyciągnięcie z kontaktu przewodu maszyny.

3. Jeżeli obłożony parą czajnik działa prawidłowo i zobaczy się wodę na podłodze, należy
a.  Zawołać przełożonego, aby uzyskać natychmiastową pomoc.
b.  Zetrzeć ją.
c.  Wyłączyć maszynę.
d.  Naprawić maszynę.

4. Przy myciu czajnika obłożonego parą, wyjmowaniu jedzenia z czajnika, zawsze należy wyjąć i wymyć
a.  Sitko.
b.  Zawór odpływu.
c.  Sitko i zawór odpływu.
d.  Żadne z powyższych.


