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Un nou curs comença i amb aquest el servei de Menjador. A causa de la nova 

situació en la qual ens trobem, el servei de menjador s’ha vist obligat a 

determinar una nova normativa estricta amb un aforament limitat per ajudar 

a que el servei surti bé i tenir el menor risc de contagi possible. Tot i amb això 

a l’escola Los Castellets el tema de l’aforament no suposa generalment cap 

problema. Amb la col·laboració de tots i totes, tot anirà genial! 

 

Normes generals de seguretat: 
 

 Els infants hauran de portar en un necesser o bosseta: raspall i pasta de 

dents, per a realitzar una higiene completa a l’acabar el servei. 

 Queda prohibit l’ús de tovallola, es facilitarà paper per a eixugar-se. 

 Es facilitarà gel hidroalcohòlic i sabó de mans per a realitzar les higienes 

corresponents. 

 Els infants hauran de rentar-se les mans abans d’entrar al menjador i al sortir. 

 Es prendrà la temperatura tant del monitoratge com dels infants abans 

d’entrar al menjador.  

 Si hi ha algun símptoma compatible amb la Covid-19 , s’avisarà als referents. 

Aquests símptomes són: 

 Febre o febrícula. 

 Tos (persistent). 

 Dificultat al respirar. 

 Mal de coll. 

 Congestió nasal. 

 Mal de panxa. 
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 Vòmits i/o diarrees. 

 Malestar. 

 Dolor muscular. 

En cas de que algun alumne doni una temperatura per damunt de 37,5ºC o 

algun altre dels símptomes esmentats, s’avisarà a l’escola i als seus 

familiars. L’alumne es quedarà confinat en la zona que hagi establert l’escola 

amb la monitora. Aquesta avisarà a direcció i a la família per informar i per a 

que el vinguin a recollir. La monitora es quedarà amb l’infant fins a l’arribada 

de la família i paral·lelament avisarà a l’AFA. En cas que s’activi aquest 

protocol, una altra monitora (de suport) es quedaria amb la resta de nens/es 

al menjador. 

 Es ventilarà l’espai tant abans com després del seu ús. 

 

Normes de funcionament del menjador: 

 

 Durant el desplaçament cap al menjador hauran d’anar en mascareta 

fins a que s’asseguin a la seva taula. Se l’hauran de tornar a posar si 

s’han de desplaçar per alguna raó o per a deixar el menjador. 

 S’asseuran per grups estables. Deixant la distància mínima entre 

aquests grups. 

 La monitora portarà mascareta d’un sol ús per dia i serà l’encarregada de 

servir el menjar i l’aigua. No hi ha haurà elements d’ús comú. 

 S’utilitzaran espais oberts per a realitzar activitats lúdiques per part del 

monitoratge. Els dies de pluja o vent els nens/es es quedaran al menjador 

degudament separats en grups estables tal i com estaven durant el servei. 

 

Servei de menjador esporàdic: 

 

Per accedir a aquest servei, s’ha de donar el tiquet a les encarregades del 

menjador de l’AFA que estaran a la porta del col·legi a les 9h del matí. 
 


