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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE A GRIPE A (H1N1)V.  

 
Estimadas familias: 
Unha vez recibidas instruccións da Consellería de Educación sobre o Protocolo de 
Actuación nos centros educativos que podedes consultar na súa totalidade na web do 
Colexio ou no portal educativo da Xunta (https://www.edu.xunta.es/portal/), facilítase a 
seguinte información de xeito resumido. 
 

1. Medidas xerais a adoitar no Colexio . 
- Nomear como responsable da pandemia da gripe A no Centro a D. Pablo Rey 

Vázquez. 
- Control diario exhaustivo do absentismo escolar.  
- Actualización de datos familiares para unha comunicación máis eficaz 
- Suministro de xel e toallas de papel desbotables nos lavabos en aulas de 

infantil e nas zonas comunes de aseos en educación primaria 
- Suministro de  toallitas de papel e papeleiras con tapa. 
- Maior ventilación das aulas e demáis dependencias 
- Extremar os hábitos de higiene. 
- Máxima atención, por parte do profesorado, á saúde do alumnado. 
- Reforzo contínuo, por parte do profesorado, en tódalas oportunidades que 

presente o currículo das medidas de prevención. 
- Solicitar a vosa colaboración para que, no caso de que os vosos fillos/as teñan 

o virus, o comuniquedes no Centro e permanezan na casa. 
 

2. Normas xerais de prevención. 
- Cubrir a boca e o nariz ao tusir e esbirrar con panos de papel e tiralos ao lixo e, 

se se pode, despois lavar as mans. 
- Se non se teñen panos de papel, tusir e esbirrar sobre a manga da camisa 

para evitar a contaminación das mans. 
- Lavar as mans frecuentemente con xabón (durante 15-20 segundos) e, sobre 

todo, despois de tusir ou esbirrar. 
- Evitar tocar coas mans, na medida do posible, os ollos o nariz ou a boca. 
- Non chupar o material escolar, xoguetes ou calquera obxecto. 
 
3. Síntomas da gripe A 

Adoita comezar bruscamente con febre (38ºC ou máis), tusir, dificultade para respirar, 
dor de cabeza, dor de gorxa, secrecións nasais, esbirros, dor muscular, malestar xeral. 
Tamén poden aparecer vómitos ou diarrea. Todos este síntomas son orientativos, a 
non presenza dalgún deles non implica que non exista infección. 
 

4. ¿Como se transmite? 
A transmisión, persoa a persoa, considerase que é similar á da gripe común: por 
respirar o aire cando unha persoa infectada tose ou esbirra. Esta é a forma de 
contaxio máis habitual, e para que se produza precísase un contacto estreito coa 
persoa infectada. 
O contaxio tamén pode producirse ao tocar algo que estea contaminado co virus da 
gripe e logo levar as mans á boca, o nariz ou os ollos, sen lavalas antes. 
 

5. ¿Qué facer se cree que o seu fillo/a ten o virus ? 



 

 

Se o seu fillo ou filla non presenta risco de complicacións por gripe nin está grave, o 
habitual será que se lle recomende tratamento sintomático con antitérmicos e beber 
moito líquido. Non administralle nunca aspirina (ácidoacetilsalicílico). 
Ademais, debería permanecer na casa durante o tempo recomendado de illamento 
 
 
(–ata 24 horas despois de ter a temperatura normal sen tratamento para baixala ou 
máis, segundo o caso de que se trate–) e non acudir á escola ou actividade 
semellante. 
De tódolos xeitos, e ante calquera dúbida, e dependendo da evolución do doente, 
poñerse en contacto co pediatra ou con urxencias – 061, e seguir as súas 
recomendacións. 
 

6. Máis información. 
- www.galiciasaude.es/gripe Consellería de Sanidade 
- www.edu.xunta.es Portal educativo da Xunta 
- www.msc.es Ministerio de Sanidade 
- www.educacion.es Ministerio de Educación 
- www.who.int/es Organización Mundial da Saúde 
- Consellería de Sanidade: 902400116 
- Urxencias : 061 
- Epidemioloxía: 981155835 

 
Finalmente, indicar que coa presente circular non se pretende espertar ningún tipo de 
alarma, sendo o seu único obxectivo informar e limitar na medida do posible a 
transmisión da gripe entre o alumnado e demais integrantes desta comunidade 
educativa. 
 
 

 
            A Coruña, a 17 de setembro de 2009 
 
 
                                                                   O Director do Centro 
 
 
 
                                                              


