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MESURES PREVENTIVES EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19 

Aquestes mesures son editades a JULIOL del 2020. Estarem pendents de les novetats de l’inici de 
curs. Les escoles no tenen a hores d’ara unes directrius clares d’actuació. Aquestes mesures 
poden ser adaptades al moment.  

Reflectim en aquest recull de mesures que creiem garanteixen la seguretat al grup. 

Per garantir un espai SEGUR en el temps de migdia a les instal·lacions de Menjador ca 
la Rosa ens proposem una sèrie de mesures que considerem en coherència amb la no 
propagació de la COVID -19. 

Considerem important que l’infant no s’espanti amb una possible alerta per COVID19.  

L’equip mantindrem SEMPRE una actitud objectiva, responsable, discreta i conseqüent amb la 
situació, demanem el mateix per part de les famílies que en qualsevol moment podem ser 
afectades. 

Hem destinat una persona en pràctiques encarregada del compliment de les mesures 
preventives per tal de no carregar les monitores amb el compliment del protocol. 

Segons les informacions que fins al moment tenim sembla que els infants son difícilment 
transmissors del virus malgrat no es sempre així. 

Donat que és un espai per menjar el que farem serà: 

- En els desplaçaments  
 Demanarem portar la mascareta AMB NOM correctament posada. Adults i infants. 

- En entrar a l’espai:  
 Controlarem  la temperatura a l’entrada amb un termòmetre de temperatura de superfície i 

apuntar-ho en un full per generar un registre. 
 Netejarem les mans amb unes gotetes d’alcohol per garantir la higiene en el procés de posar 

la bata i deixar les seves coses a la bossa. 
 Durant l’estona del menjar la mascareta quedarà guardada a la seva bossa fins tornar a sortir. 
 Disposarem de mascaretes addicionals en cas de pèrdua, nomes en cas d’emergència. 
 Tornarem a netejar les mans amb especial atenció per dinar amb sabó líquid, aigua i 

prescindint de tovallola compartida. 
 No deixarem seure a terra. 
 Farem servir tovallons de un sol us de manera excepcional. 
 En relació la higiene bucal. Valorem positivament la higiene de les dents, si es fa de manera 

responsable no ha d’interferir amb les mesures preventives. 
• Treballarem la responsabilitat individual de mantenir net, endreçat i marcat el 

necesser de les dents.  
• No es podrà compartir pasta de dents. Cadascú portarà la seva.  
• Si les mesures en higiene dental no es poden dur a terme com ens proposem, 

deixarem de fer-ho. 
- Què farem en cas en el que la temperatura superi els 37 graus corporals? 

 Trucarem a la família per informar de la situació. 
 Demanarem que l’infant sigui recollit del menjador. 
 Durant el temps que pugui trigar la família el posarem a dinar en un espai individual generat 

al pati. 
 

- Neteja i desinfecció de les instal·lacions. No està demostrat que el menjar sigui transmissor 
del virus. Malgrat això, 

 Farem especial atenció de la neteja diària de l’espai. 
 La neteja de tot el material de cuina com es habitual supera els 80 ºC temperatura suficient 

per evitar transmissió.  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ 
DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19 

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

 
 Que a la FAMÍLIA......................................................................... som coneixedors del context 

de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i acceptem les circumstàncies i riscos que 
aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament del menjador, en la qual 
en/na............................................................... participa. Així mateix, entenem que l'equip de 
dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que 
puguin ocasionar- se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 
 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb 
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 
 

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol altre quadre infecciós que 
consideri relacionat amb el COVID-19, de la família i entorn immediat per pendre les mesures 
preventives necessàries. 
 

Finalment, que amb caràcter previ al inici del Menjador en/na .................................................... 
 

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies 
anteriors a la realització de l’activitat. 

 
 

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora 
 
 
 
 
 

Data i localitat 


