PAUTES D’HIGIENE I SEGURETAT
AL MENJADOR COVID-19

Amb la tornada a les aules el
pròxim setembre arriba la
preocupació sobre la seguretat
dels menjadors escolars amb la
Covid-19.
Tot seguit us detallem les mesures
que hem adoptat, però que poden
canviar segons les necessitats de
cada moment.

Aliments i transmissió de la Covid-19
Tot i que ja s’han publicat moltes notícies sobre
aquesta qüestió, no està de més recordar que
actualment no hi ha proves que els aliments i
l’aigua potable puguin ser una font o una via de
transmissió de la Covid- 19, segons afirma l’Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en un
estudi realitzat per l’Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació.

Mesures preventives i organitzatives personal de Picant de Mans.
En arribar a l’escola tot el personal es prendrà i registrarà la temperatura.
Ús obligatori de mascareta.
Mínim contacte físic, mantenint si és possible la distància de seguretat de 1,5 m .
El rentat de mans s’ha de dur a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants.
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
▪ Abans i després d’anar al WC,
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Requisits d’accés a l’escola.
Què s’ha de tenir en compte cada dia abans d’accedir a l’escola?


No es pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics.



Totes les persones més grans de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben
posada.



A més, cap persona pot accedir-hi si:

No pot tenir cap d’aquests símptomes:


Febre superior a 37,5º



Tos



Dificultat per a respirar



Mal de coll



Malestar



Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.



Està en espera del resultat d’una PCR o una altra
prova de diagnòstic de COVID-19.



Conviu amb una persona diagnosticada de
COVID-19.



Està en aïllament preventiu per ser contacte
estret d’un positiu per COVID-19.

Pautes generals d’organització
• El menjador escolar estarà actiu des del primer dia lectiu.
•Depenent de les inscripcions, intentarem organitzar-nos amb els mateixos grups estables que
l’escola.
• Entre alumnes que no pertanyin al mateix grup que coincideixin en una mateixa taula, s’haurà de
deixar un espai addicional lliure entre ells, amb una cadira buida.
• Farem tres torns de menjador, amb això garantirem la distància recomanada dins el menjador.
•L’estona de pati, l’organitzarem igual que l’escola i cada grup anirà a la zona que té adjudicada.
• Després de cada torn de menjars, s’ha de portar a terme una neteja i desinfecció de les taules,
incloent-hi l’últim torn.
• Garantirem el rentat de mans en recollir els alumnes, abans i després de dinar i després del pati.
•Els lavabos estan distribuïts per fer-se servir per diferents agrupaments.

Espai de menjador
El servei de menjador escolar, es realitzarà en els espais habilitats a tal efecte.
Com el menjador és un espai molt concorregut, oferirem tres torns de menjador per tal de garantir el distanciament de seguretat
entre els grups.
Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables.
Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.
Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.
Cal organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups al menjador.
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Tindrem una persona encarregada de fer aquestes tasques
cada dia i a cada torn.
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa ni fruita
al centre de la taula).
L’aigua pot estar en una gerra però cal que sigui el monitor responsable del grup qui la serveixi.

Organització dels grups
Seguint les indicacions del Pla d’Actuació per al curs 2020-21 del Departament, i tal com s’ha organitzat l’escola, seguirem les
recomanacions i intentarem treballar amb els mateixos grups estables que treballa l’escola.
•

Cada grup tindrà un monitor adjudicat i no s’ajuntaran amb els altres grups.

•

L’horari de recollida serà a les 12:25h. Infantil i 12:30 primària.

•

Recollirem i tornarem els alumnes a la zona estipulada i seguirem els fluxos de circulació i espais establerts pel centre.

• El grup estable fa que el grup tingui una relació propera i quotidiana i això permet que no sigui necessari requerir la
distància física interpersonal de seguretat establerta d’ 1,5 metres ni l’ús de mascareta. Per tant hem d’evitar coincidir i
compartir espais amb els altres grups estables i mantenir la distancia. Al menjador seuran tots junts, garantint la distància
de 1,5 metres de la resta de grups.

•

El grup/curs, en principi, NO SERÀ grup estable.

(serà un grup del mateix curs on hi haurà alumnes de les classes del

mateix curs) Per tant, els alumnes hauran d’anar sempre que no puguem garantir la distància entre els grups del mateix grup
amb la mascareta.
•

Al menjador seurem cada classe junta en una taula i haurem de deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
Entre els dos grups del mateix curs (A i B) deixarem una distància de 1,5m entre les taules.

Els desplaçaments
Els alumnes hauran de portar la mascareta durant els desplaçaments per l’escola, fins a
arribar a l’aula del seu grup estable.
Abans d’entrar a les aules, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic,
mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta.
Durant la circulació dins del centre, en els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no
coincideixin més d’un grup estable. Cada grup té uns lavabos i fluxos de circulació específics.
Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5
metres i portar mascareta.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat i preparat per aquests casos. Aquesta aula passarà a ser l’espai COVID-19.
2. El funcionament serà que el monitor de l’alumne/a el portarà a l’espai COVID19 i avisarà a la coordinadora. Se li
col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com el membre de l’equip directiu que
quedi al seu càrrec).
3. La coordinadora contacta amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061.
5. Notificarem a l’escola el cas, i l’equip directiu ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la
situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.

Com apuntem els alumnes al menjador
A l’App de Picant de mans, a l’icona de documents hi trobareu tota la documentació
necessària per formalitzar la inscripció.
Totes les famílies es poden comunicar cada dia amb el servei de menjador, per

l’App de Picant de Mans i per correu
electrònic a correu@picantdemans.cat

telèfon o WhatsApp, a través de

Telèfon menjador Sinera 667 480 973
Telèfon menjador Sobirans 667 480 192

Que tingueu un bon curs!!!!!
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