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1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN XERAL 

De xeito diario, adoptaranse unhas medidas de prevención e hixiene que serán de 

aplicación para todas as persoas que participen na actividade: 

- Cumprir tódalas medidas de prevención que estableza a entidade 

organizadora no seu    protocolo. 

- Coñecer e cumprir o protocolo da instalación onde se realicen as actividades. 

- Antes de entrar no espazo asinado, deberase limpar as mans cos hidroxeles. 

- As bolsas, mochilas ou efectos personais só se podrán deixar nos espazos 

habilitados para ese fin. 

- Os/As deportistas non poderán compartir alimentos, bebidas ou similares. 

Recoméndase marcar os envases utilizados para evitar confusións. 

- Deberase manter a distancia de seguridade interpersoal na medida do posible. 

- Non está permitido o uso dos vestiarios, habilitando unha zona para o 

cambio de zapatillas para o seu uso deportivo. 

- Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 

- Utilizar panos desbotables e tiralos ó lixo, tras cada uso. 

- Os país/nais/titores/titoras dos nenxs participantes nas actividades 

extraescolares deberán asinar a declaración responsable segundo o 

modelo do “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022”.  

- Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a 

boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao toser ou 

estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as 

mans. 

- Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 

- Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de 

facelo, prestar atención ao lavado previo de mans. 

- Realizar un auto test antes de ir cara a actividade , para confirmar si 

pode ter  síntomas de COVID-19: Teño febre, tos ou falta de alento? 
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Ademáis diso, nomearase unha persoa responsable ou coordinador COVID19, que 

será responsable da coordinación das medidas de prevención e control da 

COVID19 que se establezan neste protoclo así como de que se cumplan. Esta será 

encargada de notificar o titular da instalación tódalas medidas adoptadas, así como 

control do seu cumplimento. 

Para favorecer a asimilación, comprensión e compromiso dxs deportistas, o primeiro 

día organizarase unha dinámica lúdicaformativa, adaptada á franxa de idade, para 

que os nenos/as e mozos/as coñezan as diferentes medidas de prevención, hixiénico-

sanitarias e os distintos protocolos que se deben seguir. Incidirase na propia hixiene 

persoal e no protocolo de detección. 

• Medidas organizativas nas actividades 

- Recollida escalonada de participantes á actividade evitando aglomeracións. 

Na medida do posible, se o participante é menor de idade deberá vir 

acompañado unicamente por unha persoa responsable (pai/nai/titor legal). 

O mesmo criterio será de aplicación para a súa recollida. 

- Os/As participantes deberán realizar o correspondente lavado de mans 

con auga e xabón ao comezo e remate de cada actividade. Se isto non é 

posible, empregarase xel hidroalcólico. 

- Tanto participantes como persoal monitor deberán portar máscara 

naqueles casos onde non sexa posible manter o distanciamento 

interpersoal.  

- Levarase un estricto control de asistencia. 

- Os grupos faranse coa ratio establecida en cada momento seguindo as 

restriccións das autoridades, non superando en ningún caso os 20 

nen@s por grupo. 

- Estableceranse grupos por idade intentando manter, na medida do 

posible, os grupos burbulla establecidos nas actividades lectivas. 

- Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a 

actividade. Se isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de 

hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes participantes e 

estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Non se 
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permitirá o acceso ás instalación de ningunha persoa que non sexan os 

participantes e monitores durante a actividade. 

- Cando se use a instalación para dúas actividades consecutivas, esta deberá 

ser ventilada debidamente un mínimo de 10-15 minutos antes de que 

acceda o seguinte grupo. 

 

• Outras medidas: 

- Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan 

contacto físico entre dispositivos, así como a limpeza e desinfección dos 

equipamentos precisos para iso. 

- Non compartir vehículo particular con outras persoas non conviventes, 

sempre que sexa posible. De non ser así, priorizar formas de 

desprazamento que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso, 

utilizar máscara. Ademáis é importante un asiduo lavado de mans ou 

emprego de xel hidroalcólico antes de entrar e despois de saír do vehículo. 

- A entidade organizadora da actividade informará a todos os axentes que 

participen directa ou indirectamente na actividade sobre os riscos e 

medidas sanitarias e de hixiene que deben cumprir de forma individual. 

Deberá existir unha comunicación continua con todos os axentes da 

realidade deportiva. 

- Facilitaráselle ao staff e participantes información sobre as medidas de 

hixiene e seguridade mediante cartelería en puntos clave dos espazos de 

práctica e acceso á mesma, na páxina web ou redes sociais da entidade 

e/ou mediante a      entrega de documentos, preferiblemente por vía 

telemática. 

- Deberase contar cunha sinalización visible sobre as medidas hixiénico-

sanitarias e de prevención establecidas no desenvolvemento da actividade. 
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2. PROCEDEMENTO PARA A IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAIS SITUACIÓNS DE 

CONTAXIO E MEDIDAS PARTICULARES DE PREVENCIÓN 

Establécense unhas recomendacións para a identificación potencial de situación de 

contaxio, que  establecen as medidas particulares de prevención, que veñen 

marcadas no documento: “PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN PARA O CONTEXTO DA 

COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O 

CURSO 2021/2022.” 
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3. COMUNICACIÓN E SEGUIMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID-19 

No caso de que un participante ou monitor/a teña sintomatoloxía do virus COVID-

19, deberá informar de xeito inmediato ao servizo galego de saúde para iniciar o 

protocolo previsto pola Consellería de Sanidade 

(https://www.sergas.es/Saudepublica/Novo-coronavirus-2019- nCoV?idioma=es). 

Neste senso, considérase sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico de 

infección respiratoria aguda (IRA) de aparición súbita e de calquera gravidade, 

incluíndo febre, tose ou falta de alento, entre outros. 

Ante a presenza doutros síntomas atípicos como a odinofaxia, anosmia, ageusia, 

dores musculares, entre outros, é importante buscar outros indicios adicionais que 

apoien a sospeita da infección. Será o xuízo clínico do profesional o que determine a 

realización de probas complementarias. 

En caso de detección dun positivo por COVID-19 no entorno das actividades 

extraescolares, deberanse seguir as pautas determinadas polas autoridades 

sanitarias. Deberá de procederse ao illamento nun local pechado, á colocación de 

máscara e aviso as seus pais para notificar despois aos servizos sanitarios. En todo 

caso procederase á limpeza e desinfección das instalacións deportivas por quen        

corresponda segundo o protocolo. 

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 

061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 

súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

Finalmente, de estar en contacto estreito con outras persoas que poideran ter 

síntomas iguais ou semellantes aos do COVID-19 a una distancia menor de 1,5 

metros ou de ter compartido espazo sen gardar a distancia interpersonal cunha 

persoa afectada pola COVID-19, é importante realizar un seguimento por se 

aparecen signos da enfermidade durante 10 días. 

En todo caso, seguirase en todo momento as recomendacións das autoridades 

sanitarias. 

 

 

http://www.sergas.es/Saudepublica/Novo-coronavirus-2019-
http://www.sergas.es/Saudepublica/Novo-coronavirus-2019-
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Será obrigatorio para participar nas actividades extraescolares que a 

nai/pai/titora/titor de cada participante entregue asinado o modelo de Declaración 

Responsable  do  “PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN PARA O CONTEXTO DA COVID-19 NOS 

CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021/2022”
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