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IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS NOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

 Segundo o Protocolo Actual da Covid-19 , no ámbito educativo  no seu  punto 

4.2. Identificación de contactos estreitos nos centros educativos, defínese como 

caso esporádico nun centro educativo a todos os casos confirmados de 

infección activa que NON formen unha agrupación mínima de 5 ou mais 

casos nunha contorna específica do centro educativo NIN supoñan unha 

afectación do 20% ou mais do volume total de persoas que forman parte 

desa contorna (alumnado/persoal). 

Entendese por contorna específica do centro: calquera lugar ou actividade 

relacionada co centro educativo que implique a presenza e relación física entre 

diferentes persoas. Serán por tanto contornas específicas do centro: un aula, 

unha liña específica do transporte escolar, unha quenda concreta de comedor 

ou dunha actividade extraescolar que se realiza no centro etc. 

NIVEIS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (0-11 ANOS): 

Seguindo as liñas de actuación dos documentos aprobados pola Comisión de 

Salud Pública do Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-

19 en periodo de alta transmisión comunitaria aprobada o pasado 30/12/2021 e 

a Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID19 en 

centros educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2 

aprobada o pasado 08/01/2022) ante a aparición de casos esporádicos nun 

aula (ou outra contorna específica do centro educativo) entre o 

alumnado/traballadores de educación infantil e primaria, non se 

identificarán contactos estreitos nos centros educativos.  

 



IMPORTANTE:  

Non obstante, as persoas con inmunosupresión son especialmente vulnerables 

e sempre deberán realizar medidas de corentena se teñen un contacto estreito 

cun caso positivo. Os ECCE ( Equipo Covid) identificarán a estas persoas 

inmunodeprimidas (alumnado ou traballadores do centro) entre a rede de 

contactos do caso, e notificarán esta situación á Central de Seguimento de 

Contactos (CSC) para que esta poida valorar se é un contacto estreito do caso 

e indicar medidas Así mesmo, recoméndase identificar se entre a rede de 

contactos do caso existe algunha muller embarazada, posto que tamén se 

consideran un colectivo vulnerable e pode ser oportuno realizar algún tipo de 

medida particular 

 POLO QUE SE ALGÚN ALUMNO/A  OU PERSOAL DO CENTRO SE ATOPA 

NESA SITUACIÓN , ANTE UN CASO ESPORÁDICO NA SÚA AULA OU 

CONTORNA ESPECÍFICA , POR FAVOR ,POÑANSE EN CONTACTO CO 

CENTRO EDUCATIVO  A TRAVES DO TLF COVID. 

 

Saúdos, 

O equipo directivo 

 


