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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN NOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DE ARTEIXO FRENTE AO COVID-
19 DURANTE O CURSO ESCOLAR 2021-2022  

 

En materia de limpeza e desinfección dos centros educativos de Educación Infantil e Primaria 
fronte ao COVID-19 durante o curso escolar 2021-2022, o Concello de Arteixo adoptará as 
medidas previstas na Orde Comunicada da Ministra de Sanidade, de 4 de xuño de 2021, 
mediante a que se aproba, en coordinación coa conferencia sectorial de educación, a 
declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte á COVID-19 para centros 
educativos para o curso 2021-2022 e as medidas aprobadas no Protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-
2022. 

Medidas xerais de limpeza e desinfección no centro 
 
O presente protocolo de limpeza formará parte do denominado “Plan de adaptación á situación 
COVID-19 no curso 2021/2022” e aplicarase en todas aquelas instalacións e elementos do 
centro educativo que son limpadas e desinfectadas polo Concello de Arteixo. 
 
O centro contará cun servizo ordinario para as tarefas xerais e habituais de limpeza fóra do 
horario lectivo e cun servizo reforzado na quenda de mañá para limpeza e desinfección. 
 
A continuación preséntanse as actuacións básicas a levar a cabo: 
 

 Reforzarase a dispoñibilidade de material de limpeza e hixiene. Utilizarase o listado de 
virucidas indicados polo Ministerio de Sanidade. 

 
 Realizarase unha limpeza xeral de todas as instalacións, polo menos, unha vez ao día, 

reforzándose e intensificándose naqueles espazos que o precisen en función da 
intensidade de uso, coma no caso dos aseos, onde será, polo menos, de dúas veces ao 
día. 
 

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, 
billas, barras, interruptores e outros elementos de similares características así como de 
elementos das cisternas e outros dos aseos. 

 
 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na 
xornada. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser 
utilizado polos usuarios voluntariamente. 
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 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera 
dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 
Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 
 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
 

 Vixiarase especialmente a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos 
materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 
 Por parte do persoal de limpeza e desinfección, mentras está desempeñando as súas 

funcións, realizará tarefas de ventilación frecuentes nas distintas dependencias que 
estea limpando e/ou desinfectando, sempre coas medidas de prevención de accidentes 
necesarias.  

 
 Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible. 
 
Medidas relacionadas coa xestión dos residuos: 
 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 
secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 
papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados 
por pedal. 

 
 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
efectuadas as recollidas separadas). 

 
 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se 

atope no centro educativo, illarase o contedor onde se depositen os panos ou outros 
produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda 
bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.  

 
 Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o 

illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou 
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

Consideracións especiais dalgunhas instalacións do centro 

 Sen prexuízo da aplicación das medidas xerais de limpeza e desinfección, no caso de 
aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática, 
extremarase a limpeza e desinfección, tamén dentro do horario lectivo, por tratarse de 
aulas de uso máis compartido. 
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Limpeza e desinfección dos espazos nos que se imparten actividades extraescolares 
organizadas polo Concello 

O Concello limpará e desinfectará conforme ao establecido neste protocolo todos os espazos 
nos que se impartan actividades extraescolares organizadas pola entidade municipal. A 
limpeza e desinfección producirase tanto antes coma despois da actividade. 

 

Este protocolo poderá ser obxecto de modificación ou adaptación a calquera instrucción 
posterior ás aprobadas e irase actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación 
epidemiolóxica así o requiren. 


