
 
 
 

PLA DE CONTINGÈNCIAMENJADOR CEO (TORNS DEL CENTRE 

OCUPACIONAL) 

 

Accions i mesures previstes 

L’ús de menjador es farà per torns, amb un màxim de 30 minuts d’ocupació de l’espai per torn. 

Abans d’entrar al menjador caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

És obligatori l’ús de les mascaretes i seure sempre en el mateix lloc. Un cop arribem al nostre 

lloc, no ens podrem aixecar.  

Ens serviran el menjar i retiraran els plats o coberts.  

A l’hora de marxar cal fer-ho de manera endreçada, igual com hem entrat.  

Només es podrà fer ús del  WC del CEO en cas d’emergència. Cal que els usuaris abans d’anar 

al menjador es rentin les mans i vagin al WC del seu taller.  

Els llocs no estaran marcats, la cadira indicarà el lloc que cal ocupar i estaran disposades de 

manera que es mantinguin les distàncies de seguretat.  

No es podrà fer ús del vestíbul del CEO 

 
 

BLOC A: TORN DE 12:30 a 13:05h 

 

 Porta d’entrada i sortida única 

 S’ha d’entrar amb mascareta i de manera esglaonada.  

 15 usuaris que utilitzen 11 taules (6 rectangulars, 5 quadrades) 

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, situat a l’entrada del menjador. 

 Respectar distanciament interpersonal 

 Utilitzaran les cinc taules més properes a les finestres i les de davant del menjador de 

monitors.  

 Taules: 2 persones per taula. 

 

BLOC C2: TORN DE 12:30 a 13:05h 

 Porta d’entrada i sortida única 

 S’ha d’entrar amb mascareta i de manera esglaonada  

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, situat a l’entrada del menjador. 

 24 usuaris, 13 taules rectangulars. 

 Auxiliar: La Judit Batlle farà el suport del menjador i  donarà medicació. A les 13.00h 

anirà amb els usuaris als tallers o espai exterior i estarà amb ells fins les 13.30h 

 Taules: 2 persones per taula. 
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BLOC C1: TORNS DE 13:15 a 13:45h    

 Porta d’entrada i sortida única 

 S’ha d’entrar amb mascareta i de manera esglaonada  

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, situat a l’entrada del menjador. 

 Utilitzaran les taules més properes a l’entrada i a la cuina.  

 Auxiliar: La Jèssica començarà a les 13.00 escalfant carmanyoles. Farà el suport al 

menjador, juntament amb la Judit Batlle quan s’alliberi del grup C2, que donarà la 

medicació.  

 A les 13.45 aniran als taller o espai exterior.  

 Taules: 2 persones per taula. 

 


