
                 

ANEXO X Medidas de protección individual

No ámbito da comunidade educativa as máscaras que se utilizarán serán as

mesmas que no ámbito comunitario. Estas serán as máscaras hixiénicas que

cumpran a normas UNE 0065 (reutilizables) ou UNE 0064 (desbotables), ou

as  máscaras  cirúrxicas  cando  así  se  determine.  As  máscaras  hixiénicas

deberan cumprir a CSM/115/2021.

De  acordo  co  establecido  polo  ministerio  de  sanidade  na  súa  Guía  de

preguntas e respostas sobre a volta ao cole (02/10/2020) recoméndase a

utilización  de  máscaras  hixiénicas  reutilizables,  xa  que  posibilitan  unha

axeitada  protección  e  unha  mellor  respirabilidade,  ademais  de  ser  unha

opción máis sostible. Só en poboación con condicións de saúde de especial

vulnerabilidade para a Covid-19 se pode propoñer a posibilidade de utilizar

máscara hixiénica ou máscara cirúrxica. Este é o caso que afecta ao uso de

máscaras no espazo de illamento COVID.

Por tanto e de acordo coas recomendacións do Ministerio de Consumo na

súa Guía. Que debes ter en conta ao mercar unha máscara? As persoas sas

utilizarán preferentemente máscaras hixiénicas. As persoas sintomáticas ou

asintomáticas positivas deben elixir  con prioridade máscaras cirúrxicas. O

alumnado  san  a  partir  de  3  anos  (a  partir  dos  6  anos  con  carácter

obrigatorio) debe usar máscaras hixiénicas acordes a cada rango de idade.

Os nenos e as nenas positivos/as por Covid-19 deben usar preferentemente

máscaras  cirúrxicas  ou  hixiénicas  con  especificación  UNE.  No  caso  de

poboación  vulnerable  recoméndase  usar  o  tipo  de  máscara  segundo

indicación médica.

As máscaras son só un medio complementario de protección e actúan en

conxunto  co  resto  de  medidas  preventivas  pautadas  polas  autoridades

sanitarias.

De acordo con estas pautas calquera mención ou referencia a máscaras no

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non

universitario de Galicia para o curso 2020-2021, ou nos diversos protocolos
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auxiliares e addendas, incluídas as referencias a máscaras transparentes,

entenderase referida a máscaras hixiénicas (preferentemente reutilizables),

salvo  que  expresamente  se  indique  que  estas  serán  cirúrxicas  ou  EPI,

facéndose  constar  neste  último  caso  a  tipoloxía  concreta  referida  (FFP1,

FFP2 ou FFP3). As máscaras con válvulas exhalatorias están prohibidas en

Galicia no DOG nº 126, por Resolución do 25 de xuño de 2020 da Secretaria

Xeral Técnica da Consellería de Sanidade.

No documento que segue, titulado INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS

E NORMATIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL atópase recollida

á  información  pormenorizada  sobre  as  características  e  normativa  de

equipos  de  protección  individual  de  aplicación  segundo  o  Protocolo  de

adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario

de Galicia para o curso 2021-2022.
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