
 

ACLARACIÓN SOBRE A FINALIZACIÓN DAS CORENTENAS 

Os contactos estreitos dun caso COVID-19 finalizarán a 
corentena segundo os seguintes criterios: 

*** Os contactos deben gardar corentena durante 14 días contando dende o día seguinte a data 

da última exposición. O período de incubación da enfermidade é de 14 días polo que se 

desenvolve síntomas durante ese período contacte co seu médico 

*** Cando se cumpran 10 días de corentena se lle fará a proba da PCR e se está é negativa 

pode volver a súa actividade habitual pero debe seguir vixiando a posible aparición de síntomas 

ata o décimo cuarto día. De ocorrer isto, debe illarse no domicilio e chamar rapidamente ao seu 

médico de cabeceira 

 

*** Se a proba da PCR no se fai ao décimo día debe esperar corentenado a que lla fagan. 

*** De calquera xeito, se cumpriu 14 días de corentena sen síntomas pode incorporarse á súa 

actividade. 

Durante a corentena deberá permanecer no domicilio, gardando as medidas de protección 

oportunas para evitar posibles contaxios (máscara, distancia de seguridade, vixilancia da 

aparición de síntomas...) e responder as chamadas que se lle fagan dende o Centro de 

Seguimento de Contactos. 

ACLARACIÓN DO COLEXIO 

-Un contacto estreito debe cumprir estrictamente co confinamento. Isto implica seguir e cumprir 

con todas as medidas de protección e seguridade establecidas. Nese sentido, e co interese de 

evitar a propagación, desde o centro recomendamos encarecidamente que se un alumno/a é 

contacto estreito debese evitar enviar aos irmáns ao Centro, pois por extensión, tamén poden 

ser contactos estreitos. 

-Os casos positivos necesitan para se incorporar a alta pediátrica que ten que confirmar que nos 

últimos días de corentena os síntomas desapareceron. 

-En caso dunha primeira PCR negativa deberá esperarse, se é contacto estreito, os 10 días de 

corentena. Entre o noveno e o décimo día debería repetirse PCR e se é negativa podería 

incorporarse. En caso de que non se faga esa segunda PCR (pois está sucedendo nalgúns 

casos) cómpre realizar a corentena de 14 días e comprobar que non hai sintomatoloxía. 

-Insistimos en trasladar a mensaxe que as medidas de prevención e os grupos burbulla son 

efectivos se son mantidos en toda a actividade diaria e non só durante o tempo escolar. 


