Pla de reobertura activitat del menjador

Temps de migdia

Línies d’actuació
Menjador segur


Formació específica dels equips de monitors/es i de cuina.



Implementació de protocols de neteja i desinfecció específics.



Coordinació amb el centre: Comissió del menjador de l’AMPA i Equip directiu de centre.



Implementació de protocols en cas de detectar infants i/o adults amb simptomatologia compatible
amb la del COVID-19.



Concreció a la pràctica diària al menjador de la nostra escola:

-

Mesures de seguretat.

-

Organització d’espais i horaris.

-

Temps d’esbarjo.

-

Grups estables i monitors/es de referència.



Comunicació: atenció a distància a les famílies, informació penjada al Web de l’escola.

Pla de formació
Menjador segur

Formació equips monitors i cuina
• Formació online: acció formativa Coronavirus Covid-19, per part de la mútua
Egarsat / Grup Preving.

• Formació Interna “Codi de bones pràctiques Covid-19” per als equips del
servei de menjador, impartida per part del nostre departament de Seguretat
Alimentària.

Pla de formació

Respectem les distàncies de seguretat entre grups

Codi de bones pràctiques general
• Distància de seguretat de 1,5 metres en tot moment.
• Ús d’uniforme, mascaretes i equips de protecció individual, d’us obligatori i
exclusiu a les instal·lacions escolar (rentat diari a una temperatura superior a
60º). L’equip del servei SEMPRE durà posada la mascareta.
• Espais ventilats de manera regular.
• Neteja continuada de mans realitzada amb aigua i sabó, i en el seu defecte amb
hidrogel.
• Protocol establert en cas de símptomes compatibles amb COVID o ser un
contacte directe d’algú que sigui un cas positiu (el treballador/a es quedarà a
casa i ho comunicarà a Recursos Humans. La coordinadora, ho comunicarà amb
caràcter immediat, a la direcció del centre i s’activaran els protocols mèdics i de
logística pertinents.)

Implementació de protocols
de neteja i desinfecció específics.
Cuina

Menjador/Aula

• Reforcem protocols per a una recepció
segura d'aliments de proveïdors.

• Mantenim l’espai ventilat.

• Desinfecció la vaixella diàriament a més
de 82ºC als rentavaixelles de cuina.

• Reforcem la desinfecció diària a punts de
contacte freqüent com manetes,
interruptors, taulells, mostradors, aixetes...

• Suprimim temporalment les zones d’ús
col·lectiu i els elements a compartir
(setrilleres, amanides, paneres, porta-coberts)
fent un servei assistit per l’equip de monitors/es.
• Fem neteja i desinfecció després de cada ús:
taules, cadires i punts de contacte freqüent.

• Ventilació regular dels espais.

• Quan l’àpat es faci dins una aula, es netejarà i
desinfectarà també abans de fer-la servir per
dinar.

• No entra cap persona a cuina que no sigui
membre de l'equip de cuina que hi treballa.

• Quan fem filera, caldrà respectar la distància
de seguretat.

• Continuem garantint, com fins ara, la
seguretat alimentària dels àpats servits.

Coordinació amb el centre
Menjador segur
• Presa de decisions coordinada en relació a l’ús dels espais i els horaris que s’estableixen
per al servei de menjador.
• Es seguirà durant tot el curs el pla d'actuació del centre (grups de convivència, espais sectoritzats del
pati, etc.)
• Reunions periòdiques de seguiment i coordinació amb la Comissió del Menjador de l’AMPA i la direcció del
centre.

• S’acorda suprimir, temporalment, aquelles activitats pròpies del servei que es considerin de factor de
risc: rentat de dents, tallers, projecte de l’autoservei, Projecte Pesa i Pensa, i Projecte d’espais de lliure
circulació.
• S’acorda prioritzar l’ús del sabó i l’aigua com a mètode de neteja de mans dels infants. Emprant el gel
hidroalcohòlic només en moments puntuals. S’utilitzarà paper d’assecat de mans d’un sol ús per eixugar-se.
(La proposta general del servei, els espais emprats, els grups de convivència i els circuits de desplaçament de cada
grup quedaran reflectits a un document que les famílies de la nostra escola podreu consultar al pla general de
reobertura del centre)

Implementació de protocols en cas de detectar un adult
amb simptomatologia compatible amb la del COVID-19.
Com actuem en cas de tenir un treballador amb símptomes covid-19?
• Si durant l’horari laboral el/la treballador@ presenta símptomes o febre sobtada:
- S’aïllarà el monitor/a del grup d’infants i dels company@s immediatament, es posarà una
mascareta diferent a la que porta(mascareta quirúrgica), i anirà al CAP per tal que li facin el
diagnòstic pertinent.
- Si els símptomes són greus o hi ha dificultat respiratòria, caldrà trucar al 112.
- S’informarà immediatament a la direcció del centre per posar en marxa el pla d’actuació.

Implementació de protocols en cas de detectar infants amb
simptomatologia compatible amb la del COVID-19.
Protocol
en cas de tenir un infant amb símptomes compatibles amb covid-19
Madur
segur
• En cas que durant el temps del migdia un infant pressenti símptomes compatibles amb la Covid19, activarem el següent protocol preservant la privacitat de l'infant:

• Aïllament de l'infant en un espai separat d'ús individual seguint el pla de d’actuació del
centre.
• Col·locarem una mascareta quirúrgica tant a l'infant que ha iniciat símptomes com al
monitor/a que quedi al seu càrrec.
• Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l'infant amb caràcter immediat.
• Contactarem amb l’equip directiu com a responsable de la coordinació/gestió de la Covid19 al centre.
• En cas de símptomes de gravetat, trucarem també al 061.

Concreció a la pràctica diària
Mesures de seguretat al temps del migdia

General

• Els integrants de grups estables s’asseuran junts.
• Quan fem ús dels estris propis del servei (de safates, plats, gerres...) sempre
serà de forma assistida per part de personal de cuina o menjador.
• Llençarem guants i paper assecat de mans en contenidor gris (rebuig), per tal
de minimitzar així qualsevol risc a nivell de salut.
• El rentat de mans es farà prioritàriament amb aigua i sabó. Es realitzarà amb
regularitat i amb l’acompanyament d’un monitor. L’hidrogel s’emprarà de manera
puntual.

• Per tal de gestionar els residus descriurem un circuit específic per tal d'assegurar que els infants puguin
mantenir les distàncies, mirant de garantir que continuem reciclant.
• Els grups que dinaran al menjador entraran i sortiran per portes diferents per tal de garantir la distància
entre grups i evitar possibles creuaments.

Concreció a la pràctica diària
Mesures de seguretat al temps del migdia
Pel que fa a l’estona del lleure
• Els integrants dels grups estables desenvoluparan les activitats de l’estona de l’esbarjo junts.
• Seguint les recomanacions sanitàries i de forma coordinada amb la direcció del centre, seguirem un criteri comú per tal que els
infants puguin beure aigua durant l’estona de pati, garantint que es faci de forma segura, els infants hauran de portar una
cantimplora, que la tornaran cada dia a casa per rentar.

• S’evitarà el traspàs de material d’un grup estable a un altre. (En cas de material que canviï de grup estable, desinfectarem els
jocs dels infants i les joguines amb una immersió en aigua i lleixiu (0,1%) durant 5 minuts o amb alcohol de 70º. Si són grosses o
en funció del material la desinfecció es farà amb una baieta mullada en lleixiu)
• Es prioritzarà realitzar activitats sense material: dinàmiques de grup de contacte reduït, teatre, cançons, jocs d’atenció i
memòria, cine-fòrum, joc tradicional, etc. Les activitats que no es realitzin al pati, es realitzaran a l’aula de referència de cada grup
estable.
• Els dies de pluja, seguint el pla d’actuació del centre, cada grup estable anirà a la seva aula de referència.
• Durant l’estona de pati, cada grup estable utilitzarà seguint el pla d’actuació del centre, una de les parts parcel·lades dels espais
exteriors.
• Els nens i nenes majors de 6 anys aniran amb mascareta, que podran guardar a la seva ronyonera si el monitor/a així ho indica.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris/monitor@s
General
 Es respectaran els grups estables, havent-hi un monitor/a per grup de parvulari. Els grups de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i
6è mantindran grups estables, assignant un monitor o monitora a més d’un grup estable, sempre garantint la
distància de seguretat.

 Els monitors/es recolliran els infants a les fileres de la pista i els deixaran als espais corresponents on fan les
fileres al matí durant l’entrada a l’escola (consultar plànols a la diapositiva 19).
 Les entrades i sortides dels espais es realitzarà per portes diferents per evitar creuaments.
 La higiene mans es farà amb sabó, aigua i paper d’assecar mans d’un sol ús abans i després de dinar.
Puntualment s’emprarà en gel hidroalcohòlic si s’escau.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris/monitor@s
 Els integrants dels grups estables s’asseuran junts a l’estona de l’àpat. Sempre mantenint les distàncies de
seguretat amb la resta de grups.
 Es vetllarà per a que SEMPRE es mantingui la distancia entre els diferents grups.
 El monitoratge és l'encarregat del repartiment durant el servei.
 Els infants majors de 6 anys, portaran la mascareta durant les estones de desplaçament i a l’espai exterior. Dins
la seva aula de referència, i mentre l’estona de l’àpat, la podran guardar dins la ronyonera. Els monitors/es
durant SEMPRE les mascaretes posades.
 Els tovallons seran de paper.
 Es mirarà de fer el màxim d’activitats possibles a l’aire lliure.
 Per a beure aigua, els usuaris hauran de portar una cantimplora exclusiva de menjador.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris/monitor@s

 Els pitets que empren els infants de P3 seran o d’un sol ús o d’ús diari (s’enviaran a casa cada dia
després del ús per a que siguin netejats i desinfectats a casa).
 Els llençols, mantes i objectes de vincle emocional (ninots, coixins, drapets…) s’enviaran a casa tots els
divendres per a que siguin rentats i desinfectats a casa.
 La higiene i desinfecció de les superfícies el realitzarà el monitoratge abans i després de cada torn.
 Tot el grup entrarà i sortirà plegat de l’espai on es realitzi l’àpat, fet que obligarà a unificar el temps
dedicat a l’àpat.
 No es traurà alimentació fora de l’espai on s’hagi realitzat l’àpat.
 Els dies de pluja els grups estables es quedaran dins les seves aules de referencia.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris
Curs

Horari

Espai per dinar

Espai d'esbarjo

Lavabos i rentat de mans

Els determinats pel centre

P3

12 a 13

Aula P3

Fan la migdiada
(Si surten al pati una estona
després de dormir ho faran al
Sector 1)

P4/P5

12 a 13

Aula P4

Pati Inf. Sector 2

P4/P5

12 a 13

Aula P5

Pati Inf. Sector 3

P4/P5

12 a 13

Aula 1r

Pati Inf. Sector 4

Els determinats pel centre
Els determinats pel centre
Els determinats pel centre

 El grup de P3 farà la migdiada a la seva aula.
 Els sectors de joc del pati d’infantil s’aniran rotant seguint el pla d’actuació del centre.
 Després de l’estona d’esbarjo, tots els grups entraran a la seva aula per la porta del darrere.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris
Lavabos i rentat de
mans

Curs

Horari

Espai per dinar

Espai d'esbarjo

1r/2n

12 a 12:40

Menjador 1rT

Pati Primària: Pista Gran
Sector 1

Els determinats pel centre

Els determinats pel centre

Menjador 1rT

Pati Primària: Pista sorra i
bàsquet
Sector 2

1r/2n

12 a 12:40

Menjador 1rT
1r/2n

12 a 12:40

Pati Primària: Pati pedretes
Sector 3

 Les taules, cadires i poms de es desinfectaran abans i després de l’àpat.
 Els sectors de joc del pati s’aniran rotant seguint el pla d’actuació del centre.

Els determinats pel centre

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris

Curs

Horari

Espai per dinar

3r/4t

12:50 a 13:30

Menjador 2nT

3r/4t

12:50 a 13:30

Menjador 2nT

3r/4t

12:50 a 13:30

Espai d'esbarjo
Pati Primària: zona
bosquet
Sector 4
Pati Primària: zona
troncs
Sector 5

Menjador 2nT Pati Primària: Pista gran
Sector 1

Portes d’entrada i
sortida del menjador Lavabos i rentat de
(consultar plànol
mans
diapositiva19)
Porta A - Rampa

Els determinats pel
centre

Porta A - Escales

Els determinats pel
centre

Porta B

Els determinats pel
centre

 Les taules, cadires i poms es desinfectaran abans i després de l’àpat.
 Els sectors de joc del pati s’aniran rotant seguint el pla d’actuació del centre.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar/horaris

Horari

Espai per dinar

Espai d'esbarjo

Curs

5è/6è

5è/6è

5è/6è

13:40 a 14:30
13:40 a 14:30

13:40 a 14:30

Menjador 3rT

Menjador 3rT

Menjador 3rT

Pati Primària: Pista
sorra i bàsquet
Sector 2
Pati Primària: Pati
pedretes
Sector 3
Pati Primària: zona
bosquet
Sector 4

Portes d’entrada i Lavabos i rentat de
sortida del
mans
menjador
Entrada: Porta A –
Rampa

Els determinats pel
centre

Entrada: Porta A – Els determinats pel
Escales
centre
Els determinats pel
Entrada: Porta B
centre

 Les taules, cadires i poms del menjador es desinfectaran abans i després de l’àpat.
 Els sectors de joc del pati s’aniran rotant seguint el pla d’actuació del centre.

Concreció a la pràctica
Distribució grups/espais per dinar: PLÀNOLS
• Espais del pati on els diferents grups fan
les files abans d’entrar o sortir del centre.

• Els grups de 1r i 2n fan les files davant
de consergeria guardant la distància de
seguretat.

• Plànol de les diferents portes d’accés i sortida del
menjador.

Comunicació
Atenció a distància a les famílies i publicacions al Web
• Prioritzem atenció telefònica o a través de l'App del menjador:
- Telèfon del menjador: 646 05 32 50

Es poden fer trucades i utilitzar el Whatsapp (NO UTILITZAR MISSATGESDE TEXT
ESCRITS O MISSATGES DE VEU AL CONTESTADOR).
- A través de l’aplicació del servei podeu gestionar: altes, baixes, reserves,
demanda de dietes, consultar el menú, fer pagaments, consultar els rebuts,
modificar les dades, rebre missatges dels servei i de l’empresa gestora, i ENVIAR
MISSATGES ESCRITS A LA COORDINADORA DEL SERVEI en cas de ser
necessari.

 IMPORTANT: Aquest curs es prioritza la gestió dels pagaments a través
de l'App del menjador. Sinó es pot gestionar via telefònica amb targeta
bancària a través del departament de rebuts de les oficines de Campos Estela
(telf.93. 674.50.16 ,
E-mail: rebuts@camposestela.com).

L'App del menjador esdevé una eina de
comunicació efectiva per gestionar el dia a
dia del menjador de forma digital

Comunicació
Atenció a distància a les famílies i publicacions al Web
• En casos molt concrets i establerts de forma acordada amb la supervisora de Campos Estela i la direcció
de l'escola es podrà demanar cita prèvia amb la coordinadora del servei. Quan s'hagi autoritzat l'atenció
presencial caldrà seguir les següents recomanacions:
•
•
•
•

Distància de seguretat d'1.5m.
Ús de mascareta tant qui atén com qui és atès.
Definim espai de trobada segons quedi establert amb cada centre educatiu.
Ventilació i desinfecció de l'espai abans i després del seu ús.

• Al web de l’escola i podreu trobar publicades notícies o documents vinculats al servei de menjador durant tot el
curs escolar.

Pla migdia COVID Escola Torre de la Llebre
Menjador segur
 Aquest pla ha estat elaborat per Campos Estela i adaptat a l'Escola Torre de la Llebre amb el vist-i-plau
de la direcció del centre.
 Ha estat validat pel grup Preving

 Per qualsevol consulta al respecte, podeu contactar amb:

www.camposestela.com
93.674.50.16

