FUNCIONAMENT EN CAS DE
CONFINAMENT PER COVID-19
Temps de Migdia Escola Xoriguer

●

S’ofereix menú per emportar a tots els usuaris fixes de menjador que no puguin utilitzar
temporalment aquest servei amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID19 confirmades pel CAP a la direcció de l’escola (quarantena, aïllament o confinament del centre).
○ Els alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador tindran a la seva disposició un menú per
emportar tots els dies que hagin de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de
confinament del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o
total.
○ Els familiars d’usuaris afectats per aquestes mesures preventives també podran sol·licitar
menú per emportar amb un cost de 4,70 €. El pagament es realitzarà telemàticament per
DINANTIA o transferència bancària. En cas de fer el pagament per transferència caldrà fer
arribar el comprovant de la mateixa a l’usuari Ecoarrels de DINANTIA.

●

En el moment d’iniciar les mesures preventives per COVID-19 les famílies afectades rebran un
missatge informatiu via DINANTIA, on hauran d’indicar si recolliran o no els menús per emportar i
si desitgen menús addicionals per a familiars.

●

El menú per emportar consta de 1r plat, 2n plat i postres.

●

La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar. En el cas que la família no
pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per recollir-lo en nom
seu, mitjançant el document d’autorització corresponent, degudament signat.

●

La recollida per part de la persona autoritzada es durà a terme en l'horari de 12:00 a 12:30h
a l’entrada de mercaderies de cuina (pàrquing de bicicletes) del petit Xoriguer.

●

Per garantir la seguretat laboral del personal de menjador, el cost per als usuaris fixes en cas
de no voler recollir el menú per emportar serà de 3,50 €/dia (des del primer dia i mentre durin les
mesures preventives per COVID-19). L’empresa descomptarà la diferència entre la tarifa habitual
i la reduïda a la factura del mes següent.

En qualsevol altre supòsit se seguirà aplicant el procediment habitual (a partir del segon dia de falta
d’assistència de manera consecutiva es retornarà la part proporcional del menú relacionat amb la matèria
primera, 1,50€+IVA, si s’ha informat a la coordinadora abans de les 9.30 h des del primer dia de falta).
●

Recomanacions:
○ Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores.
○ Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu que són per al seu
consum en el dia.
○ Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent.

○

Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.

Autorització per a la recollida de menús per emportar
(dues còpies 1 per el centre i l’altre per la família)

<indicar nom i cognoms de qui signa>,

DNI/NIE

<indicar el número del document>,

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a
cognoms de l’alumne/a >,
de primària...> a

que cursa

amb
com a

<indicar nom i

<indicar el nivell que cursa l’alumne/a: P3, 1r

l’Escola Xoriguer.

DECLARO:
●

Que el meu fill/a és usuari del menjador escolar aquest curs 2020/21 i no pot assistir al centre
per trobar-se en situació d’aïllament o quarantena per la COVID-19.

●

<indicar Sí o No> té un ajut individual de menjador concedit aquest

Que el meu fill/a
curs.

●

Que per raons de salut, laborals o per l’aïllament o la quarantena per la COVID-19, no podem
desplaçar-nos fins al centre per recollir els menús per emportar corresponents als dies de
l’aïllament o la quarantena.

Per aquest motiu, AUTORITZO:
Al

senyor/senyora

<indicar

cognoms de la persona autoritzada> amb DNI/NIE

nom

<indicar el número

del document> a recollir, en nom meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a.

<indicar localitat>, a

Signatura

<indicar data>

i

