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CRIBADO NO CEIP A PONTE 

O luns 8 de febreiro, toda a comunidade educa-

tiva do CEIP A Ponte foi sometida a unha PCR. 

O equipo, formado por 6 enfermeiras, amable-

mente, concédennos unha entrevista, mentras 

esperan polos  seguintes nenos e nenas. 

Toma a palabra Ana, enfermeira dende hai 21 

anos, que nunca se imaxinou que faría cribados 

nun centro e viviría unha pandemia. 

 

R: Pódesnos explicar que tipo de proba fixeron 

os nenos e nenas do cole? 

Ana: Fixeron unha PCR. Consiste en meter un 

hisopo en cada unha das fosas nasais, metelo 

nun contenedor que vai  a un laboratorio para 

ver se o coronavirus está neses hisopos. 

R: Cando terán os resultados? 

Ana: Chegaralle  aos papás unha mensaxe en 

aproximadamente unhas 24 horas.  

R: Coma se chaman as outras probas e en que con-

sisten? 

Ana: Temos o test de antíxenos que se parece moi-

to. A diferencia é que damos o resultado en 10 mi-

nutiños. 

R: Algún neno ou nena viña con medo? Como valo-

rades o seu comportamento? 

Ana: Estamos alucinadas do ben que se comporta-

ron. Son todos e todas uns valentes! (Todas as súas 

compañeiras asenten) 

R: Os mestres e as mestras tamén fixeron a PCR. 

Quenes foron os menos valentes? 

Ana: (Sen dubidar nin un segundo) Os mestres, sen 

dúbida (arrancando as risas das súas compañeiras). 

Os nenos e nenas foron os máis valentes sen dúbi-

da. 

R: Para finalizar, como sabemos que tedes moito 

treballo, que lle recomendaríades aos nenos e ne-

nas deste cole como medida de prevención? 

Ana: Que se laven moito as mans, que garden dis-

tancia cos seus compañeiros/as, que leven sempre 

a mascarilla. 

R: Tamén parecenos importante saber se vístedes 

algo que haxa que mellorar? 

Ana: Non, está todo xenial. Estamos super orgullo-

sas do alumnado e dos mestres deste cole. 

 

Para rematar, as enfermeiras quérense despedir 

cun aplauso para toda a comunidades educativa. 

O mesmo tempo queremos agradecer esta entre-

vista e o seu tempo e adicación. 

 

Sara, Lara e Gael 

Alumnose alumnas orgullosos/as co seu diploma. 


