MENJADOR ESCOLAR 2020-21
VENDA DE TIQUETS
Alumnes habituals:
Vendrem un únic tiquet mensual per a evitar el contagi COVID en la
manipulació. En cas d’absència hauríeu de telefonar (al centre 663
303 843)
o enviar un correu electrònic abans de les 9.30 a
isabelcarbou@cpedropoveda.org (només tendrem en compte els
avisos que arriben a aquest correu).
Tiquets esporàdics:
Tiquets mensuals: Primera setmana de cada mes: cada dia de 8 a
9:30
Tiquets esporàdics: Cada dimarts i dijous de 8 a 9:30

Compra mínima en blocs de 10 tiquets. No es podrà comprar un únic tíquet

LLIURAMENT DE TIQUETS:
Els tiquets es lliuraran al tutor respectiu a la classe.

ORGANITZACIÓ
-L’alumnat dinarà amb el seu grup de convivència estable a 1,5 m de separació.
-Tots han d’entrar amb mascareta que hauran de guardar dins un porta
mascareta o bossa durant l’hora de dinar.
-Els grups de convivència estable estaran separats 2 m
- Hi haurà dos torns:
-13 h Primer torn: alumnat d’Educació Infantil, i primer, segon i tercer
d’Educació Primària
-14 h Segon torn: a partir de 3r-4t d’Educació Primària

ESPAI
Alumnes de 4t d’Educació Infantil: A l’aula d’Educació Infantil que s’haurà
desinfectat abans i després de cada ús.
Resta de l’alumnat: al menjador i a al porxo de davant del menjador.
Si és necessari s’habilitarà una aula.

COM FEIM DEL MENJADOR UN ESPAI SEGUR
I SALUDABLE?

ENTRADES I SORTIDES
-

-

L’entrada és escalonada i per torns.
Hi ha una porta d’estrada i una porta de sortida.
Els monitors vetllen perquè els alumnes esperin en fila per grups classe de
convivència estable, guardant les distàncies de seguretat.
Abans d’entrar l’alumnat es rentarà les mans amb aigua i sabó.
En acabar tots els alumnes de menjar, amb el monitor corresponent,
abandonaran el menjador de forma ordenada i respectant la distància de
seguretat.
Es rentaran les mans amb aigua i sabó en sortir del menjador.

SERVEI DE MENJADOR
-

-

Reduïm l’aforament: 30 places. Hem reorganitzat les taules i cadires i hem
posat separacions amb mampares.
Cada alumne tendrà el seu lloc fix i es registrarà el lloc on seu cada
alumne
Per a evitar la circulació, en entrar l’alumnat es trobarà tot el que ha de
menjar i beure servit: primer plat, postres, pa i aigua.
Les monitores de menjador serviran aigua i cada una d’elles tendran les
seves pròpies botelles que no podran compartir.
En cas necessari per a agilitzar els torns les monitores del menjador
col·laboraran en el repartiment del segon plat i en la recollida dels plats
utilitzats. Abans i després del repartiment dels plats o recollida de plats
bruts, s’han de netejar i desinfectar les mans.
En abandonar els alumnes el menjador, el personal retirarà els plats
servits i gestionarà els residus.
En acabar cada torn es netejaran i desinfectaran les taules i cadires i es
prepararan per a un proper ús.
No se serviran menjars en contenidors d’ús compartit.
Hi haurà unes safates diferenciades i etiquetades amb el menjar de
l’alumnat amb al·lèrgies. Les monitores ho recolliran pel seu servei.
L’alumnat amb al·lèrgies se seuran a una cadira de color taronja
diferenciada.
Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació.

MESURES EN LA CUINA
-

-

-

Cada treballador i monitor, mentre estigui l’alumnat tendrà delimitat la
seva zona de treball i mantendran entre ells el distanciament físic. Duran
mascaretes.
Els monitors i personal del menjador haurà d'efectuar la neteja de les
mans amb sabó i aigua amb freqüència i la desinfecció amb solució
hidroalcohòlica després de cada servei.
En acabar cada dia es netejarà i desinfectarà la cuina i el menjador.

MESURES EN EL PATI
-

Cada grup de convivència estable tendrà el seu lloc assignat en el pati.
Es treuran pilotes i altres objectes que no podran compartir amb altres
grups.
En acabar, es desinfectaran les joguines, pilotes, etc.

