
Informació per a monitors i monitores de menjador

/  Ventilació 
Romandre sempre amb les portes i 
finestres obertes el màxim possible. 
Cal fer-ho cercant l’equilibri entre la 
ventilació i el confort tèrmic ja que la 
renovació de l’aire és més ràpida que 
la pèrdua de temperatura.

/  Neteja i desinfecció 
Cal garantir la neteja i desinfecció de 
taules, cadires, taulell d’autoservei i 
altres superfícies de contacte freqüent 
entre torns.

/  Entrades i sortides 
dels infants al menjador 
S’han de fer de manera ordenada, 
evitant les aglomeracions i la 
coincidència als accessos d’infants 
de diferents grups de convivència 
estable (GCE).

/  Rentat de mans 
Amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
previ i posterior a l’àpat (evitant 
aglomeracions).

/  Ús de mascareta 
Fins que estiguin asseguts/des als 
seus llocs respectius. Guardar-la en 
una bossa de tela o de paper. Posar-
la i treure-la amb les mans netes.

/  Agrupats per GCE 
Mantenint una distància mínima de 
2 metres entre grups, sempre que 
sigui possible.

/  Llocs constants al menjador 
Si és possible, que cada infant tingui 
sempre el mateix lloc assignat.

/  Servei del menjar, parar taula 
No recomanable. En cas que els 
infants es retirin el seu plat i coberts al 
final de l’àpat, que ho facin de manera 
ordenada per evitar aglomeracions.

/  Rentat de mans 
Freqüent. Necessari entre l’atenció 
propera a diferents infants i entre el 
servei a diferents GCE.

/  Mascareta 
Correctament col·locada en 
tot moment. De tipus higiènic 
(preferentment homologada)  
o quirúrgic.

/  Distància 
Intentar mantenir la distància de 
seguretat quan no s’estigui servint o 
fent una atenció propera.

/  Dinar 
Es desaconsella que monitors/es 
dinin plegats.
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