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AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
PROTOCOL DE COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES I TOTSATAULA
SOBRE COMENSALS AL·LÈRGICS I/O INTOLERANTS

❖ Quan es matriculi al centre un nou alumne amb al·lèrgia i/o intolerància alimentària,
haurà de lliurar a la Direcció del centre o coordinador/a del menjador escolar còpia de
l’informe mèdic durant el mesos de juny-setembre. La resta d’alumnes hauran de lliurar
un informe mèdic actualitzat en cas que s’hagi produït algun canvi en el diagnòstic.

❖ El coordinador/a del menjador escolar enviarà els informes mèdics a la nostra
nutricionista.
❖ Les famílies lliuraran al centre escolar la medicació necessària, en cas que l’hagués,
juntament amb la recepta del metge i l’autorització signada dels pares/tutors pel seu
ús en cas necessari per part del centre i/o educadors/es.
❖ La preparació de menjars per a una persona al·lèrgica i/o intolerant a un aliment,
requereix una atenció especial que s’inicia amb l’elaboració del menú, seguint les
indicacions de l’informe mèdic, i que cal mantenir fins que se serveix el plat. Per
garantir el compliment de la política de seguretat alimentària establerta comuniquem
que no es cuinarà cap menú si prèviament no s’ha rebut l’informe mèdic.
❖ La Direcció de Tots a Taula avaluarà i decidirà si el tipus de menú sol·licitat es pot
elaborar per garantir unes condicions òptimes de seguretat alimentària.
❖ En cas d’algun canvi en el diagnòstic de l’alumne, s’haurà d’entregar una nova còpia
de l’informe mèdic actualitzat immediatament al coordinador/a del menjador escolar.
❖ Us informem que Tots a Taula treballa amb un menú basal i menús especials,
principalment amb els 14 al·lèrgens de declaració obligatòria (llet, sulfits, mostassa,
sèsam, cacauets, tramussos, gluten, ou, crustacis, api, mol·luscs, peix, fruits secs i
soja).

