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MEDIDAS DO SERVIZO  DO COMEDOR 

 O comedor terá o aforo para que o alumnado poida estar sentado en mesas con 

mamparas en cruz de 1,80 x1,20 e 0,60/ 1,20 x0,60 

 Os postos serán fixos durante todo o ano e garantirase a estanqueidade entre eles. 

 O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de ser posible, para manter a 

continuidade do grupo. 

 O número de quendas será o necesario para cubrir o aforo ( 100 prazas). No actual 

curso 2021-2022, é necesario realizar dúas quendas. 

 Utilizaranse os espazos: a sala de madrugadores para 12 comensais, a aula de vídeo 

para 20 e o propio comedor para 42 comensais.  

 Flexibilizarase a última hora. A recollida do alumnado polas aulas comezará ás 13:35 

horas. 

 Utilizaranse  mamparas de separación de cando menos 0,60 cm de altura colocadas no 

mesado en cruz polo que non será necesario respectar a distancia de 1,5 m. 

 Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de 

convivencia estable, deberá realizar a hixiene de mans.  

 O centro en colaboración co Concello garantirá a existencia de xabón e papel para 

secar as mans nos aseos. 

  O centro dotará de dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e saída do 

comedor. 

 Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, 

así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, no comedor. 

 As familias deberán aportar documentación médica no caso de intolerancias ou 

alerxias alimentarias. 

 O espazo de comedor está sinalizado: porta 1 de entrada e porta 2 de saída. 

 Será necesario ventilar o comedor tras cada quenda, de ser o caso,  un mínimo de 15 

minutos. 

 As ventás do comedor estarán abertas durante o xantar. Ventilación cruzada coas 

portas abertas. 
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 Os menús serán  mensuais e de acordo cos informes de intolerancias e dietas 

especiais que o alumnado poida seguir. 

 Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. 

 A auga servirse en botella,  pero deberá servila sempre unha mesma persoa. 

 Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e vinagreiras, 

cestos de pan para a mesa, etc... 

 O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os postos 

fixos asignados a cada alumno ou alumna para garantir o control e seguimento 

epidemiolóxico.  

 Os planos coa disposición do alumnado estarán no taboleiro do comedor. 

 Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor. 

 As familias deben avisar por correo electrónico ao centro educativo da ausencia antes 

das 9:45 horas do día que se falte. 

 Recolleranse os distintos grupos de convivencia estable na porta da aula polo persoal 

colaborador e serán acompañados por este ao comedor, utilizando máscara polos 

corredores e mantendo o distanciamento entre os grupos. 

 Queda eliminada a opción de cepillado dos dentes, que deberá adiarse á chegada ao 

fogar ou domicilio.  

 Cando remate a comida, o alumnado esperará no sitio ata que sexa recollido pola 

familia. 

 O alumnado de actividades extraescolares permanecerá dez minutos custodiado polo 

persoal colaborador de Jardanay ata as 15.50 horas no espazo acordado. 

 As familias recollerán ao alumnado na cancela exterior. 

 Para as entradas e saídas do centro ou para o inicio do servizo de comedor 

flexibilizase o horario dentro da última hora lectiva. O equipo directivo determinará a 

saída por colectivos con distancias horarias, sempre que sexa posible.  

 Franxas horarias: 15:00 h - 15:20 h - 15:40 h 
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MENÚS  

Os menús mensuais serán publicados na web do centro, enviados ás familias e 

publicados no taboleiro do comedor. 

Os pratos están elaborados seguindo os menús da Consellería de Cultura, Educación 

e Universidade. 

PERSOAL COLABORADOR  

  O persoal de colaborador ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e     

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 Usará de forma obrigatoria máscara e luvas en todo o persoal e manterá a distancia 

física de seguridade establecida. O comedor escolar deberá limparse a diario utilizando 

desinfectante antes e despois do seu uso. 

 A súa limpeza correrá a cargo da empresa Jardanay. 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS. 

 No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 no alumnado durante o 

servizo de comedor, informarase á docente colaboradora do servizo, membro do 

Equipo Covid, e contactarase coa súa familia que deberá presentarse no servizo o 

antes posible. 

 Illarase ao/a menor no espazo destinado polo centro para tal fin, que deberá ser 

coñecido polos responsables e persoal do comedor independentemente do réxime de 

xestión. 
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