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MESURES PREVENTIVES I DE CONTINGÈNCIA COVID-19 EN 

L’ESPAI DE MENJADOR 

07/07/2020 

 

 

Mesures de bàsiques de protecció individual i col·lectiva: 

• Higiene freqüent de mans. 

• Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la 

cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls). 

• Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els 

contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió. 

• Distància física interpersonal de seguretat. 

• Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de 

seguretat. 

• Ventilació correcta dels espais tancats. 

• Neteja i desinfecció de les superfícies. 

 

Mesures bàsiques en el menjador 

• Al setembre iniciarem l’activitat amb obertura del servei de menjador. 
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• Cada grup dinarà en el seu mateix espai d’activitat, exceptuant el suport de generalitzat que 

utilitzarà un espai annexa per poder garantir millor les mesures de distanciament Hi poden 

coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts 

en una o més taules. 

• Els usuaris s’asseuran respectant la distància de seguretat ( dos per taula en una taula per 

4, o un per taula en una taula de 2) en algun cas es posarà mampara per evitar esquitxos al 

tossir. Els torns de menjador els faran entre els educadors del grup de convivència. 

• Els monitors del gup de baix dinaran amb els usuaris i els del grup de dalt ho faran amb torns 

. 

• Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de 

mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de 

mascaretes. 

 

Mesures higièniques  

→ S’informa als treballadors que han de mantenir distanciament social de 1,5 metres i reforçar 

les mesures d'higiene personal. Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les 

mesures d'higiene. 

→ Informació als treballadors que la higiene de mans és la mesura principal de prevenció i 

control de la infecció i que han de realitzar periòdicament una higiene d'elles per a la 

prevenció i control de la infecció. 

→ És obligatori l'ús de mascareta, gorro, pantalla protectora i guants per part del personal del 
menjador. 

→ Netejarem les mans dels usuaris abans de dinar i després  

→ Desinfectarem les taules i cadires quan abans de començar a dinar i quan acabem 

→ Hi haurà dos contenidors calents, un  pel menjador de baix i un altre pel de dalt. 

→ Els usuaris no podran manipular els estris, ni safates que estaran situats en el carro i espai 
de cuina en l’espai de baix i carro i espai sala de monitor en l’espai de dalt. 

→ En acabar ventilarem l’espai 

 

Mesures tècniques. Distanciament interpersonal 

→ S'analitzarà la distribució i organització espacial per a garantir les distàncies de seguretat. 

Augmentarem el nombre de taules i posarem mampares per separar 

→ Implementar les mesures necessàries per a minimitzar el contacte entre les persones del 

menjador i entre aquestes i els usuaris. 

→ L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais (mobiliari, taules, 

passadissos, etc.) ha de modificar-se, en la mesura que sigui possible, amb l'objectiu de 

garantir el manteniment de les distàncies de seguretat. Només estaran drets servint el 

menjar els educadors del tron corresponent. 
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→ Regular l'ús dels menjadors, establint l'aforament màxim que permeti guardar les 

obligacions generals i especialment la distància de 1,5 metres / 2,5m2 per persona. 

→ Mesures: 

▪ Menjarem per unitats de convivència sense barrejar persones. 

▪ Respectar l'aforament màxim del menjador en aquests horaris.  

▪ Retirar les cadires en número suficient per a assegurar amb 

les que queden que es respecten els 1,5 metres de distància. 

▪ Protegir el menjar de les possibles secrecions involuntàries 

tant del treballador com del que li serveix, menjant amb 

taules unipersonals, posant separadors de taules i amb 

l’equip EPI dels treballadors 

▪ Col·locar senyals en el terra, amb cinta adhesiva o similar, per 

a assegurar que es respecten els 1,5 m. en llocs on és previsible que pugui haver-hi cues, 

a l’hora de la recollida de la safata. 

▪ La neteja de botons de màquines microones i/o cafè, taules, cadires, manetes la farem 

abans i després de cada àpat. 

 

Mesures organitzatives 

→ Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de treballadors exposats establint 

regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona. Només 

farem  2 grups de convivència de 15 persones ateses cada grup. 

→ Aprovisionament d’EPI, especialment màscares, guants de protecció, gorros i pantalles 

protectores. 

 

Mesures de prevenció del risc de difusió de la contaminació 

• Mesures de control d'accés:  

→ Possibilitats de mesuraments de temperatura corporal a distància (termòmetre sense 

contacte) a l’entrada del menjador. 

→ Valoració de presència de símptomes generals o específics (presenta febre, tos o 

dificultat respiratòria). 

→ En cas temperatura superior a 37,2 o presència de símptomes (febre, tos o dificultat 

respiratòria) s'actuarà com “sospita o activació” d'un possible cas. 
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Mesures d'actuació davant la “sospita o activació” d'un possible cas 

→ Aïllament del cas possible: 

▪ A la persona afectada se l’hi posarà una màscara quirúrgica i se la portarà a una zona 

aïllada o separat de les altres persones almenys amb una distància de dos metres. 

▪ La persona acompanyant també haurà d'utilitzar una màscara quirúrgica. 

→ Mesures d'actuació, evacuació i aïllament: 

▪ Una vegada adoptades les mesures anteriors, es procedirà a contactar amb la família.  

→ Mesures de neteja: 

▪ Una vegada evacuada la persona, es procedirà a la neteja de la zona, especialment les 

superfícies de treball i utensilis. Aquesta neteja es realitzarà amb una solució d'aigua 

amb lleixiu o amb draps de neteja amb solució hidroalcohòlica segons els casos. 

 

 


