TOR NA DA A L C O L ·L EG I , TO R NA DA A L ME NJA DO R .
ESPAIS SEGURS I SALUDABLES

Al menjador del
col·legi, hi hem
instaurat un nou
protocol per complir
amb les noves
normatives de
seguretat i de salut.

Hem desenvolupat un
protocol d'actuació
únic que ha rebut la
certificació AENOR i tot
el nostre personal n'ha
rebut formació
específica.

Apliquem totes les
mesures per poder
mantenir el
distanciament de
seguretat i evitar el
contacte.

Els nostres menús
estan elaborats per
nutricionistes i
compleixen
protocols de
seguretat
alimentària
rigorosos.

Empresa amb la certificació
AENOR en Seguretat i
Higiene amb els protocols
COVID-19.

EL SERVEI DE MENJADOR

Els nostres monitors supervisen el menjador
mentre d ura el servei

Com funciona el menjador?
ACCÉS AL
MENJADOR

L'entrada és esglaonada i per torns. Els
nostres monitors supervisen i apliquen
mesures per poder mantenir la distància
de seguretat.

Tot el nostre
personal porta
mascareta.

Abans d'entrar al menjador els alumnes
es renten les mans.

SERVEI DE
MENJADOR
Hem reduït l'aforament, hem
reorganitzat les taules i cadires i hem
indicat els espais disponibles.
Les safates se serveixen preparades a
les taules per reduir la circulació al
menjador.
Suprimim de manera temporal les zones
d'ús col·lectiu.

AUTOSERVEI
Si el menjador té una zona
d'autoservei, l'alumne recull la seva
safata, quan està llesta, en un punt
de recollida.

El nostre personal gestiona els residus
de les safates per evitar moviments dins
del menjador.
Hem col·locat pòsters de benvinguda
amb missatges positius per mantenir un
entorn agradable.

SORTIDA
L'alumne deixa la safata damunt la taula
i el nostre personal la recull.

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES

De manera temporal, els alumnes que
presenten al·lèrgies o intoleràncies
recullen la seva safata personalitzada
en un punt de recollida específic i
senyalitzat. Els nostres monitors
verifiquen l'entrega cas a cas.

La sortida dels alumnes es fa de
manera ordenada sempre respectant la
distància social.
Abans de sortir al pati, els alumnes es
renten les mans sota la supervisió d'un
monitor.
Al final del torn, el nostre personal
higienitza tot el mobiliari (taules,
cadires, terra, manetes) i ventila el
menjador per deixar-lo preparat perquè
hi entri un torn nou.

MENJAR PER
EMPORTAR-SE
També oferim el servei de menú per
emportar-se en un punt de recollida
«sense contacte».

Mesures a la cuina
Apliquem nous protocols per a la
recepció segura de mercaderies.
Els nostres empleats mantenen la
distància de seguretat i porten
mascaretes i EPI.
La vaixella es desinfecta seguint els
protocols establerts pel Ministeri de
Sanitat.
Cada dia, en acabar el servei,
desinfectem la cuina i el menjador.

Mesures al pati

Amb una atenció especial als alumnes
d'infantil, s'han posat en marxa
tècniques divertides perquè durant el
recorregut cap al menjador, el pati o les
classes mantinguin la distància social.

Hem creat noves activitats
lúdico-educatives per poder respectar la
distància social i altres mesures
preventives.
Organitzem l'entrega d'alumnes a pares
en uns punts establerts, sempre
respectant la distància de seguretat.

