Des de l’Espai Migdia volem informar a les famílies usuàries del servei quins són els
supòsits i quin retorn econòmic es realitzaria en cas de confinament de grups o d’infants
de forma individual com a conseqüència de les mesures sanitàries a arrel del COVID19.

SUPÒSIT 1. CONFINAMENT GRUPAL.
1. Es retornaria a les famílies que siguin usuàries fixes de l’Espai Migdia el 40% de
l’import que hagin abonat per els dies d’absència de l’infant (que correspon a 2,5
€ per dia). Aquestes famílies podrien venir a l’escola a recollir el dinar (supòsit que
per la seva complexitat es tracta més endavant en un apartat específic).
SUPÒSIT 2. CONFINAMENT INDIVIDUAL D’UN INFANT.
1. Si hi hagués un infant que no assisteix a l’Espai Migdia per trobar-se a l’espera del
resultat de la prova PCR, o per trobar-se en confinament per causes alienes a
l’escola, es retornaria l'import de 1,30 € per dia contractat no gaudit. La situació
respon al mateix criteri a quan els infants estan malalts i no van a l’escola.

Aclariment en relació a la recollida de menús per emportar en el cas d’usuaris en
confinament tant grupal com individual derivat del COVID-19.
1. Els usuaris fixes de l’Espai Migdia podrien venir a recollir el dinar per a l’infant que
es trobi en situació de confinament.
2. Aquest servei s’haurà de demanar com a molt tard fins a les 9:30 del matí del dia
que comenci el confinament.
3. En cas de que es sol·liciti el servei, aquest es realitzarà TOTS els dies que duri el
confinament, no es podrà demanar per dies alterns a escollir.
4. Les famílies hauran de recollir el menú a l’escola de les 11:30 a les 12h. L’entrega
és farà per la porta de la cuina i s’hi accedirà per la porta de la Comunitat de Mitjans
(la reixa de càrrega i descàrrega que queda a la dreta de la porta principal). Es podrà
autoritzar la recollida del menú a un tercer.
5. Les famílies hauran de portar les seves pròpies carmanyoles (1r i 2on plat).

6. És mantindran les beques menjadors assignades als usuaris mitjançant aquest
sistema de recollida.
7. A les famílies que sol·licitin aquest servei se’ls retornarà 1,20 € per dia abonat i no
gaudit. Aquest import resulta de descomptar l’import que es considera de cost del
dinar (1,30 €) del que es retornaria en cas de confinament de grup bombolla (2,50
€).

