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Benvolgudes famílies,
Dilluns 15 de setembre, començarem el servei de menjador a la cantina de l´Institut, on rebran
més informació i documentació per poder fer la inscripció de l'activitat.
Per a la vostra tranquil·litat, hem elaborat un protocol de seguretat que tots els alumnes que
facin ús d’aquest servei hauran de complir per recomanacions sanitàries.
Protocol a seguir al menjador COVID 19
1. Tots els usuaris facilitaran una declaració responsable que signaran les famílies en
relació amb la situació de pandèmia generada per la covid-19.
2. Es redactarà un llistat amb el nom i cognom dels alumnes que es quedin a dinar i el
nom i cognom dels monitors responsables.
3. Constarà per escrit el dia i l’hora d´entrada i sortida del alumnes del menjador.
4. L’espai del menjador només serà utilitzat pels alumnes que s’hi quedin a dinar aquell
dia i romandrà tancat per la resta d´alumnes del centre.
5. Per accedir al menjador s´ha de mantenir un ordre i la distància de seguretat d’1.5 m
entre els alumnes.
6. Es prendrà la temperatura abans d´ accedir a dinar al menjador.
7. Els alumnes tindran un lloc fixe assignat per seure i els que pertanyen a un

mateix grup estable compartiran taula .
8. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup,es deixarà
una distància equivalent a 1.5 m entre ells.
9. L’aigua es servirà en ampolles individuals amb el nom i cognom de l´alumne.
10. El menjar es servirà a safates individuals, evitant compartir-lo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).
11. Es farà un control de neteja, desinfecció i ventilació del menjador tots els dies.
12. Els monitors realitzaran les tasques de neteja i pararan i despararan taula.
13. En el cas que un nen o nena tingui un comportament inadequat, que no permeti
desenvolupar l’activitat correctament en detriment de la resta d’alumnes, el
coordinador es posarà en contacte amb la família per comunicar aquesta situació i
s’aplicarà la sanció corresponent.

Moltes gràcies per la col·laboració i bon començament de curs.

