Despacho nº 128/PRES/2020

Assunto: Reabertura do refeitório do polo Calouste Gulbenkian
A retoma da atividade presencial na ESEL continua a ocorrer, de forma gradual, salvaguardando as
necessárias condições de segurança. Hoje foi reaberto o refeitório do polo Calouste Gulbenkian.
Na programação da sua reabertura foi tido em conta o resultado do questionário enviado a todos
os colaboradores que revelou valores de utilização diária, previsivelmente, muito baixos. Em
consequência e sem prejuízo do acompanhamento muito próximo da evolução da situação que
justifique a alteração futura do seu funcionamento, reabre nas seguintes condições:
• O serviço será assegurado por apenas uma colaboradora que assegurará toda a linha –
disponibilização do tabuleiro, talheres, copo e todos os elementos da refeição;
• A ementa da semana será divulgada na quinta feira da semana anterior;
• A ementa constará de apenas 1 opção diária; caso exista alguma intolerância deverá ser
comunicada no momento da marcação atempadamente a cozinha para assegurar a refeição
alternativa;
• Salada: 1 opção diária alternada (alface ou tomate ou cenoura);
• Sobremesas: haverá 3 opções de fruta e uma sobremesa doce;
• É necessária pré-marcação:
• A marcação da refeição deve ser feita, no refeitório, junto à caixa de pagamento, para
o(s) dia(s) seguinte(s);
• A marcação da refeição pode ser feita, excecionalmente, no próprio dia, até às 10 horas,
no refeitório, junto da colaboradora;
• Está disponível o serviço de take-away (também é necessária pré-marcação).
A utilização do refeitório, nas circunstâncias atuais obedece a restrições. Concretamente:
• À entrada do refeitório é obrigatória a desinfeção das mãos com solução alcoólica;
• É obrigatório o uso de máscara dentro do refeitório, com exceção do período de
permanência sentado a tomar a refeição;
• O acesso e circulação dentro do refeitório, bem como o distanciamento mínimo entre
pessoas deverá ser feito de acordo com a sinalética no local;
• A refeição só pode ser tomada nos locais disponibilizados com a colocação de cadeiras. É
proibido deslocar as cadeiras desses locais;
• O local deve ser previamente desinfetado pelo utilizador usando os produtos
disponibilizados (solução desinfetante e papel); é desejável que esta operação ocorra
também no final da utilização do espaço;
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Temos consciência que estamos perante uma situação nova, que exige, de todos, um esforço de
adaptação e compromisso com a saúde e segurança de todos que obriga a comportamentos
diferentes do que eram habituais, mas estamos certos da compreensão e capacidade de resposta
habitual de todos os colaboradores para que a nossa Escola permaneça um espaço seguro para
todos os que aqui estudam e trabalham.
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