SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

PROTOCOL PER A LA SOL·LICITUD DE MENÚS ESPECIALS
(intoleràncies, al·lèrgies alimentàries i altres malalties que ho requereixin)
Per poder protocolitzar la sol·licitud de menús especials, segons les recomanacions tant del
“Document de consens sobre alimentació en els centres educatius” com del “Document de
consens sobre recomanacions per a una escolarització segura de l’alumnat al·lèrgic a aliments i/
o al látex”, ambdòs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
El centre escolar Es Liceu segueix el següent protocol d’actuació:
FAMÍLIA
La família ha de comunicar al centre l’al·lèrgia, la intolerància o altra malaltia que requereix d’un
menú especial tant en el servei de menjador com a les sortides i acampades que organitzi
l’escola.
Per això:


Omplirà la FITXA DE SOL·LICITUD DE MENÚ ESPECIAL que facilitarà els Serveis Administratius
(M José-Teresa).



Adjuntarà a la fitxa de sol·licitud INFORME MÈDIC detallant el tractament dietètic a realitzar.



Si procedeix, el metge cumplimentarà el PLA D’ACTUACIÓ EN EL CAS D’UNA REACCIÓ
AL·LÈRGICA i la FITXA D’AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ signades per
l’al·lergòleg/pediatra i per el pare/mare/tutor/a legal. I si procedeix, els fulls d’adhesió al
programa ALERTA ESCOLAR.



Durà la medicació pautada pel metge i s’encarregarà de reposar-la quan estigui caducada.



Es recomana dur la medicació per duplicat: una per al servei de menjador i l’altra per a l’aula.

CENTRE ESCOLAR (Equip educatiu – menjador – cuina )
•

Posarà a disposició de la família, per escrit i a la pàgina web de l’escola, la programació de
menús especials mensuals.

•

Tindrà el pla d’actuació davant una reacció al·lèrgica en un lloc visible, tant a l’aula com al
menjador.

•

Disposarà d’una farmaciola per a la medicació de l’alumnat al menjador escolar.

•

Tot l’equip educatiu coneixerà el lloc on es guarda la medicació que s’ha d’administrar en cas
de reacció al·lèrgica: tipus, via d’administració i dosi.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
1.- CUINA
Manipulació adequada a la cuina.
2.- PLAT ESPECIAL
Plat especial identificat.
Menús especials publicats a la web de l’escola per informació de les famílies.
3.- ALUMNE
Lloc fixe a la taula amb identificació de l’al·lèrgia.
4.- EN CAS D’ACTUACIÓ
Protocol d’actuació i farmaciola situats a la cuina.
La responsable és la Coordinadora de l’equip de monitors i monitores i el sota responsable el
Coordinador del menjador de primària.
Cridarà al 061 per comunicar la reacció i administrarà, en el seu cas, la medicació d’urgència
seguint les instruccions del metge del 061
A la vegada, la persona sota responsable avisarà la família.

Es Liceu, 2019.

