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PROTOCOL DEL MENJADOR

COVID-19
PER  GARANTIR  LA SALUT I EL BENESTAR 

DE TOTS EN LA TORNADA A L’ESCOLA



Aquest curs, els/les alumnes es trobaran un menjador diferent: la

distància social, una nova configuració de l’espai, la circulació, noves

mesures d'higiene i neteja, etc.

Tot el nostre personal ha rebut una formació en Covid

Som la primera empresa del sector en obtenir el certificat Aenor en 

seguretat i higiene en els protocols Covid-19
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OPERATIVA DEL MENJADOR

Els nostres monitors, proveïts de mascareta, supervisaran el menjador durant tot el 

servei

Els usuaris no podran portar objectes personals al menjador

Es recolliran els usuaris en diferents punts del pati 

Es supervisarà la correcta desinfecció de les mans i que aquestes

segueixin netes fins la entrada al menjador, tractant d’evitar que els

usuaris es toquin la cara, la mascareta o d’altres objectes que puguin

contaminar.

Els grups de convivència estables faran el recorregut cap el menjador junts i guardaran les 

distàncies amb altres grups 

Els usuaris es trobaran les safates muntades a les taules seguint la normativa més estricta

Una vegada hagin acabat de dinar, tots els integrants de la taula sortiran del menjador de 

manera ordenada, aniran a rentar-se les mans i es dirigiran cap la zona del pati que tinguin 

assignada: les seves safates quedaran a les taules i seran retirades pel nostre personal



Quan surtin tots els usuaris, el personal de cuina higienitzarà, netejarà taules i bancs del menjador i es

muntaran les safates pel torn següent.



OPERATIVA  MENJADOR EDUCACIÓ INFANTIL

Els nens d’Educació Infantil dinaran a les seves aules. 

El personal de cuina higienitzarà les taules i els hi portarà les safates amb el menú

del dia.

Una vegada finalitzat l'àpat, rentarem les mans. P-4 i P-5 sortiran cap a la zona

assignada al pati, per gaudir d'una estona d’esbarjo.

Els infants de P-3 aniran cap a “l’aula dormilega” on trobaran els seus llitets preparats

per rebre'ls i així poder recuperar forces per a la sessió de tarda.

Abans de tornar a les aules, anirem al lavabo, rentarem les mans i beurem aigua.



MESURES ALS ESPAIS D’ESBARJO

Es proposaran noves activitats lúdiques que respectin la distancia social i d’altres 

mesures preventives

Estem preparats per la tornada 

a l’escola


