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RESUMO DO PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS 

CEIP AS BIZOCAS (CURSO 2020-2021) 

 

1. En casa. 

As familias deben pasar cada mañá, antes de vir ao colexio, a “enquisa de 

autoavaliación clínica do covid-19”. 

Deberán medir a temperatura dos nenos/as (termómetro), para comprobar que non 

teñen febre maior de 37,5ºC. 

De presentar calquera dos síntomas que aparecen na enquisa, non poderán traer aos 

nenos/as ao colexio, e deberán solicitar consulta telefónica co seu pediatra. 

Cando un alumno/a falte por presentar síntomas compatibles coa covid-19, a familia 

deberá chamar ao centro para informar ao equipo covid. Tamén se poderá informar por 

correo electrónico, ao correo do centro: ceip.asbizocas@edu.xunta.es 

 

2. Entradas e saídas. 

a. Entradas. 

O alumnado entrará, coma sempre, polo portal lateral, e despois pola porta norte. 

Haberá un mestre de garda no portal e outro na porta, así como o conserxe que estará no 

portal. 

Os nenos/as deberán entrar sen acompañantes, non se permite a entrada de adultos 

no horario de entrada e saída dos nenos/as. 

Ao chegar á porta norte, o mestre de garda botará hidroxel ao neno/a e este entrará 

directamente ao centro. As mestras de infantil xa estarán na aula e en primaria estará de 

garda un mestre por cada dúas aulas ata que toque o timbre. 
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b. Saídas. 

As saídas faránse escalonadas para que non se agolpen os nenos (así como as 

familias) no portal. 

Sairán ás 13:30 o alumnado de Educación Infantil e de 1º de Educación Primaria. Ás 

13:35 o alumnado de 2º e 3º de Educación Primaria. E ás 13:40 o alumnado de 4º, 5º e 

6º de Educación Primaria. 

Pregamos ás familias que traten de recoller aos nenos/as en hora para evitar 

aglomeracións. 

 

3. Circulación polo centro. 

A circulación polo centro estará marcada con frechas pegadas no chan. O alumnado 

terá que seguir esta circulación para evitar cruzarse con alumnos de outras aulas.  

 

4. Medidas específicas para o uso dos espazos. 

Dentro das aulas as mesas están distribuidas buscando a maior separación entre os 

nenos/as. Tanto ao entrar como ao saír dunha aula farase un lavado de mans con 

hidroxel. 

Nas aulas de uso múltiple os nenos/as terán que hixienizar o mobiliario empregado 

ao finalizar a sesión, sempre axudados polos mestres. 

Os baños terán un aforo menor, que estará marcado na porta. 
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5. Recreos. 

Para os recreos dividiuse o patio en oito parcelas, para que cada aula teña o seu 

propio espazo sen entrar en contacto con outras aulas. 

 

6. Uso de máscara no centro. 

O uso de máscara no centro é obligatorio para todos/as, incluíndo aos nenos e nenas 

de Educación Infantil. 

Poderán quitar as máscaras únicamente no momento da merenda, que se realizará na 

aula, co alumnado correctamente sentado na súa mesa, para minimizar o contacto nese 

momento no que estarán sen a protección da máscara. 

No suposto de ter que empregar un pano para os mocos, tamén se buscará que estén 

sentados na súa mesa. 

Cada alumno/a deberá traer unha máscara a maiores de reposto, por se a que traen 

posta rompe ou se ensucia. 

 

7. Xestión de sintomatoloxía compatible coa covid-19. 

a. Na casa. 

Cando un neno/a presente sintomatoloxía compatible coa covid-19, terá que 

quedar en casa, e os seus responsables terán que poñerse en contacto co seu pediatra. 

b. No centro. 

No suposto de que un alumno/a presente síntomas compatibles coa covid-19 durante 

a xornada escolar, procederase da seguinte maneira: 
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- O neno/a que presente síntomas será acompañado polo mestre/a co que esté nese 

momento á aula “covid” (despacho de orientación). Tanto o neno/a coma o mestre/a 

deberán estar nesa aula, protexidos debidamente coa máscara. 

- O mestre/a avisará á Directora ou a outro compoñente do equipo covid, que será o 

encargado de avisar á familia. 

- A familia virá ao centro e porase en contacto co pediatra do neno/a. E a partir de aí 

seguiremos as instruccións do pediatra. 

- Algún membro do equipo covid terá que informar ao Xefe Territorial de Saúde e 

ao Inspector. 


