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INFORMACIÓN FAMILIAS 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19

VERSIÓN  04 - 11 – 2020

Achegamos as últimas modificacións remitidas pola Consellería en relación

ao Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19:

 No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o

alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará

co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes

24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid  á

maior brevidade posible.

 Se  algunha  persoa  do  núcleo  familiar  convive  cunha  persoa  cun

diagnóstico  positivo da  COVID-19,  o  alumnado  ou  o  persoal  do

centro  que  convivan  coa  persoa  positiva  non  poderán  acudir  ao

centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID

(alumno/a ou profesional)  que se encontre  á espera do resultado,

evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se

confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena

no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de

traballo.

 Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co

centro  educativo  o  antes  posible,  recomendase  que  o  caso

confirmado ou a persoa de referencia  notifique o resultado positivo

ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar

a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos.

 Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil  , restrinxirase

o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou

outros tipos de solucións xabonosas.

 Para o alumnado de Educación Primaria   extremarase o coidado coa

utilización do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de
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xel adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos

nenos  e  nenas  de  que  debe  ser  absorbido  antes  realizar  outras

tarefas.  Nos  grupos  de  idade  ata  os  7  anos,  deberase  prestar

especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel por

parte do alumnado.

 As  persoas  que  teñan  diagnóstico  confirmado terán  obriga  de

illamento durante 10 días. As persoas que teñan a consideración de

contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán

entrar  en  corentena,  estando  illados  nos  seus  domicilios  e

suspenderán,  mentres  dure  esta,  a  asistencia  ao  centro  por  un

período  de  10  días,  e  sempre  de  acordo  coas  indicacións  das

autoridades sanitarias.


