Mesures Covid-19 durant el servei de menjador
El servei de menjador durant aquest curs és realitzarà en dos espais
independents. Els alumnes d'infantil faran ús del servei de menjador dins
les seves pròpies aules, i els alumnes de primària utilitzaran el menjador de
l'edifici gran.
Els dos serveis és realitzaran en dos torns per tal de garantir que els grups
estables, establerts per l'escola, puguin mantenir les distàncies.
Tant el personal a cuina com els monitors portaran mascareta en tot
moment.

Menjador d'infantil:
 Les aules que s'utilitzaran es desinfectaran abans i després de cada
servei.
 És ventilaran totes les aules un mínim de 10 minuts entre serveis.
 Tots els alumnes és rentaran les mans amb aigua i sabó abans d'entrar
a les aules.
 Tot el material de cuina que sigui necessari (carros, safates, estris per
servir...) només serà per infantil i no és barrejaran entre grups.
 Primer torn serà a les 12:30h pels alumnes de P3 i P4
 Segon torn a les 13:30h pels alumnes de P5
 Els monitors de P3 acompanyaran els alumnes de P3 durant el
període d’adaptació (15 minuts aprox.) per tal d'establir un vincle
amb els alumnes i fer-los-hi més fàcil el procés.

Menjador primària:






Hi hauran dispensadors de hidrogel a diferents punt del menjador.
El menjador és desinfectarà abans i després de cada servei.
És ventilarà el menjador un mínim de 10 minuts entre serveis
Tots els alumnes hauran d'entrar i sortir del menjador amb mascareta.
Les entrades es faran esglaonades per tal de mantenir les distàncies.

 Tots els alumnes és rentaran les mans amb aigua i sabó abans d'entrar
el menjador.
 Primer torn de les 12:30h a 13:30h pels alumnes de 1r, 2n 3r i un
grup de 4art.
 Segon torn de les 13:45h a 14:30h pels alumnes de 4art (els dos
grups restants), 5è i 6è.
 El patí quedarà format per 8 espais separats, un per cada grup estable.
 En els canvis de torns tots els alumnes hauran de portar la mascareta
posada, ja que durant la desinfecció entre serveis, tots els alumnes
estaran al patí (sempre respectant els espais marcats per cada grup).
 Se suprimeixen els caps de taula com es feien fins ara. Els cursos de
3r, 4rt, 5è i 6è tindran cap de taula del seu propi grup estable (el cap
de taula serà rotatiu).

Totes les mesures exposades estaran sotmeses a revisions constant. En el
moment en que es necessiti incrementar les mesures perquè així ho detecta
l’escola, l’AMPA o el departament d’ensenyament, l’empresa encarregada
d’oferir el servei esta preparada per assumir i implantar mes mesures o
reforçar les existents en la menor brevetat.

