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MEDIDAS A SEGUIR POLAS PERSOAS QUE FORMAN PARTE DA REDE 

DE CONTACTOS DUN CASO ESPORÁDICO EN EDUCACIÓN INFANTIL E 

PRIMARIA 

 

Segundo o Protocolo Actual da Covid-19, no seu punto 5.1. Medidas a seguir 

polas persoas que forman parte da rede de contactos dun caso esporádico en 

educación infantil e primaria : 

1.-Realice unicamente actividades que sexan esenciais para a súa vida diaria 

(ex.: acudir ao seu posto de traballo/centro educativo ou realizar compras 

básicas). 

 2.- Manteña a distancia de seguridade con outras persoas de polo menos 1’5 

metros e use sempre a máscara. Non realice actividades que impliquen quitar a 

máscara se non pode asegurar a distancia de seguridade. No caso de menores 

de 6 anos que non poidan facer un uso adecuado da máscara, recomendase 

valorar o uso de FFP2 para as persoas que vaian a estar a menos de 2 metros 

(Ex.: persoal do centro, compañeiros/as que poidan facer uso da máscara, 

familiares etc.)  

3.- Lave as mans con frecuencia.  

4.- Non acuda a eventos ou lugares con moitas persoas nin a reunións sociais 

con familiares ou amigos. 

5.-Non teña contacto con persoas vulnerables como persoas maiores ou 

enfermas.  

6.- Vixíe que non aparece ningún dos síntomas sospeitosos da COVID-19 e, se 

aparece algún, quede na casa e pida unha cita telefónica no seu centro de saúde 

ou no 881 540 045 [consultar instrucións de illamento para o caso sospeitoso]. 



As persoas inmunodeprimidas e as mulleres embarazadas son considerados 

colectivos vulnerables e poden requirir un seguimento diferente no caso de 

formar parte da rede de contactos dun caso esporádico da COVID-19. Se fose o 

seu caso, por favor, informe ao centro educativo para que poidan notificarlle este 

feito á Central de Seguimento de Contactos. 

 


