
CONSELLOS PARA O EQUIPO DIRECTIVO, O PROFESORADO E O PERSOAL DE

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 Para  os  responsables da educación,  as  organizacións  ofrecen algúns consellos  básicos

como non permitir que persoas enfermas acudan á escola, promover o lavado regular de

mans con auga e xabón ou alcol sanitario, realizar unha desinfección diaria dos espazos e

promover a distancia social. 

-En primeiro lugar, recoméndase manterse informado a través de fontes oficiais como a

Organización  Mundial  da  Saúde,  UNICEF  ou  o  Ministerio  de  Sanidade.  Tamén  é

fundamental actualizar ou desenvolver plans de emerxencia e continxencia, o que inclúe

reformularse  a  realización  de  eventos  ou  encontros  comunitarios.  De  feito,  cando  se

recomenda  manter  prácticas  de  distancia  social,  insístese  en  cancelar  asembleas,

acontecementos  deportivos  e  outros  eventos  que  comporten  unha  gran  afluencia  de

público; así como graduar a entrada e saída das clases, deixar un metro de separación

entre estudantes sempre que sexa posible e evitar os contactos físicos innecesarios. Os

autores  da  guía  aconsellan  establecer  procedementos  coordinados  coas  autoridades

sanitarias para saber como actuar en caso de detectar un caso de enfermidade, e como

informar as partes involucradas, incluídos os propios estudantes. 

-Controlar o absentismo e planificar a continuidade do proceso de ensino e aprendizaxe

constitúen outros aspectos para ter en conta. Sobre este último aspecto recoméndase: 

• Usar estratexias de ensino online 

• Asignar lecturas e exercicios para facer en casa 

• Consultar programas audiovisuais ou podcast con contido educativo 

• Establecer quendas para realizar un control remoto dos estudantes 

• Revisar ou desenvolver estratexias educativas aceleradas. Os responsables da educación

e formación dos estudantes tamén han de ter en conta as  necesidades psicosociais do

alumnado, atendendo ás súas preguntas e preocupacións de forma adecuada á súa idade,

así como ter en conta ao alumnado con necesidades especiais ou en situación vulnerable. 

-Deberes para as familias: manterse informadas e informar en caso de positivo Ademais

de  manterse  informadas  a  través  de  fontes  oficiais,  as  familias  teñen  o  deber  de

recoñecer os síntomas do COVID-19, acudir aos servizos sanitarios e informar ao centro

educativo  en  caso  de  positivo.  É  moi  importante  colaborar  co  profesorado  á  hora  de

ensinar aos máis pequenos a lavar as mans de maneira adecuada, cubrirse cun pano ou co

cóbado cando se tosa ou non tocarse os ollos, o nariz nin a boca se un non lavou as mans

de maneira adecuada. É importante lavar as mans a miúdo, sobre todo antes e despois de

comer,  despois  de soarse  o nariz,  toser,  esbirrar  ou ir  ao baño,  e  sempre que estean

claramente sucias. 



-O manexo da tensión é outro aspecto importante. Se o teu fillo ou filla non dorme ben,

ten incontinencia urinaria, dores de tripa ou de cabeza, ou se mostra ansioso, enfadado,

con medo de quedar só, etc., é importante facerlle ver que se trata de "reaccións normais

ante unha situación anormal". Con todo, os síntomas poden mellorar bastante se se lles

escoita atentamente e dáselles agarimo e seguridade, e créanse oportunidades para xogar

e  relaxarse.  No  caso  de  que  o  neno  ou  a  nena  áchese  illado  ou  ingresado  pola

enfermidade, ofrécese unha resposta de exemplo: "Tes que estar na casa/hospital porque

é o máis seguro para ti e os teus amigos. Sei que é duro (pode dar medo ou ser aburrido),

pero necesitamos que sigas as regras para manternos a nós e aos demais seguros. Pronto

todo volverá á normalidade". 

-Manter  informados  aos  estudantes,  clave  para  a  prevención.  Esta  guía  tamén  suxire

algunhas estratexias  para  que os  e as  estudantes  preveñan e controlen o contaxio  do

COVID  -19.  Para  iso,  deben  recibir  información  contrastada  e  apropiada  á  súa  idade,

incluídos os síntomas, complicacións e como se transmite e prevén o coronavirus. En todas

as  etapas  educativas,  resulta  importante  escoitar  as  inquietudes  dos  estudantes  e

responder ás súas preguntas de acordo coa súa idade, pero sen atafegalos con demasiada

información. Tamén é recomendable facer fincapé en que todos e todas poden facer moito

para manterse seguros/as e protexer aos demais. As suxerencias concretas sobre como

abordar  a  situación  co  alumnado,  tanto  os  comportamentos  saudables  como  a

proactividad na prevención, difire en función da idade: 

*EN  EDUCACIÓN  INFANTIL  E  PRIMARIA:  para  os  nenos  e  nenas  máis  pequenos,  é

recomendable  realizar  actividades  lúdicas  atractivas  para  ensinarlles  comportamentos

saudables, como cantar unha canción mentres eles e elas lavan as mans para practicar a

duración  recomendada  de  20  segundos;  ou  ben  usar  monicreques  ou  bonecas  para

mostrar  os síntomas da enfermidade e que facer se senten enfermos ou enfermas.  En

Primaria, hai que axudar aos nenos e as nenas para comprender os conceptos básicos de

prevención  e  control  de  enfermidades a  través  de exercicios  prácticos  que demostren

como se poden propagar os xermes, por exemplo poñer auga coloreada nunha botella con

espray e asperxela sobre un anaco de papel  branco e observar  logo ata que distancia

chegan  as  pingas.  Tamén  podedes  pedir  aos  estudantes  que  analicen  situacións  para

identificar  comportamentos  de  alto  risco  e  suxiran  modificar  comportamentos.  Por

exemplo: "Un mestre asistiu á escola cun arrefriado, esbirra e cóbreo coa súa man, pero

logo dálla a unha mestra e vaise a clase a ensinar. Foi arriscado o que fixo o mestre? Que

debería facer no seu lugar?". Sentar aos alumnos e alumnas en clase máis separados para

evitar  tocarse,  así  como desenvolver estratexias para comprobar que se laven as mans

adecuadamente  e  recompensar  a  quen  o  faga  frecuentemente,  son  outras

recomendacións para previr e controlar a diseminación do virus nestas etapas educativas.

 


