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0. DATOS DA EMPRESA  (DATOS DO CENTRO EDUCATIVO) 

 

EMPRESA C.E.I.P. MALLÓN 
CIF 58600058E 

CONTRATO 406023 

DIRECCIÓN AV. MANUEL LEMOS 81, NIGRÁN 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

ceip.mallon@edu.xunta.gal TELÉFONO 986 35.28.59 

ACTIVIDADE Educación Infantil e Primaria  

Nº ALUMNOS 146 

WEB http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.mallon/ 

SITUACIÓN 

     Mantenida a actividade por ser sector esencial ou crítico 

     Sector non esencial pero con actividade durante o estado de alarma 

Sin actividade durante o estado de alarma 

CLASIFICACIÓN 
EXPOSICIÓN Ó 

SARS-CoV-2 
NO ÁMBITO 

LABORAL 

Exposición de risco

     Exposición de baixo risco 

     Baixa probabilidade de exposición 
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1. INTRODUCCIÓN. 

O  presente documento establece un Plan de Operativo para a reincorporación á actividade post COVID-
19, para definir os elementos esenciais  e as pautas para aplicar e ter en conta para o reinicio da actividade 
na medida en que as normas ditadas polo Goberno e as Autoridades Sanitarias vaian facendo posible.  

Para a elaboración deste documento seguíronse consígnas legais publicadas polo goberno para o proceso 
de  desescalada en función das fases de transición a unha nova normalidade e as directrices e 
recomendacións para a redución do contaxio polo coronavirus  SARS- CoV-2. Ademais tivéronse en conta as 
guías  orientativas elaboradas por organismos e institucións públicas e privadas, onde se recollen 
recomendacións e requisitos para a prevención do contaxio do virus  SARS  COV-2. 

O Plan contempla as accións para realizar para levar a cabo o proceso de continuidade da actividade do 
centro para as actividades detalladas no punto 2.1 deste plan.  

Estas medidas estarán sempre dirixidas á prevención da infección por COVID-19 e á resposta #ante a 
eventual aparición de casos sospeitosos ou confirmados ou contactos estreitos con casos sospeitosos ou 
confirmados. Todas as medidas deberán aplicarse de acordo ao deber de cautela e protección. 

Trátase dun documento dinámico que deberá ser revisado e actualizado de forma permanente en función 
dos distintos escenarios epidemiolóxicos, así como dos documentos científicos que van sendo publicados. 
Este documento estará supeditado aos procedementos de carácter obrigatorio establecidos polas 
autoridades competentes e ás guías, recomendacións e directrices sectoriais de organismos privados e 
públicos de suficiente solvencia. 

O documento elaborouse en base á información facilitada polo Colexio e os datos solicitados nas visitas 
realizadas ás instalacións os días 1, 3 e 14 de setembro 2020, así como a través de diversas comunicacións 
posteriores. 

As medidas indicadas relativas á seguridade e saúde dos traballadores deberán aplicarse de maneira 
complementaria ás establecidas na avaliación de riscos, planificación da actividade preventiva e demais 
documentos establecidos pola normativa de prevención de riscos laborais. 

O desenvolvemento do Plan de adaptación á situación  COVID 19 non curso 2020-2021, indicado como 
obrigatorio no  “Protocolo de adaptación  ao contexto dá COVID-19 nos centros de  ensino  non 
universitarios de Galicia para ou curso 2020-2021”, Versión 31-08-2020, Xunta de Galicia, Consellería de 
Educación,  Universidade e Formación Profesional, desenvolverase neste informe, indicando a correlación 
de puntos do Anexo 5 do devandito protocolo cos puntos deste plan de continxencias, gañarase unha 
táboa indicativa no Anexo 8 deste informe, “Táboa correlación cos puntos do Plan de adaptación á 
situación  COVID 19 non curso 2020-2021”.  

Este Plan será sometido a unha Verificación e posterior auditoría por Entidade Externa Cualificada para a 
obtención da Certificación Protocolo Seguro COVID-19 
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2. DESCRICIÓN DETALLADA DÁ ACTIVIDADE E DO MEDIO FÍSICO NO QUE SE 
DESENRROLA.  

2.1 DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTIVIDADES DESENRROLADAS OBXETO DO PLAN. 
No centro impártese, en réxime ordinario, Educación Infantil e Primaria. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DO CENTRO 
O centro escolar sitúase dentro dunha parcela valada cunha superficie total de aproximadamente 6500  

m2, sita no concello de Nigrán (Pontevedra).  

O edificio dispón de tres plantas e varias entreplantas. A continuación dispóñense os distintos niveis e as 

dependencias de cada unha, tendo en conta os planos do centro:  

- PLANTA PRIMEIRA – Niveis  0 e 1: Ximnasio, Aseo, Vestiarios masculino e feminino. No exterior e ao 

mesmo nivel atópase o Patio Cuberto. Acceso ao centro. 

- PLANTA SEGUNDODA  - Nivel 2: Sala de Caldeiras, Plástica, Comedor e Sala Anexa. 

- PLANTA SEGUNDODA - Nivel 3: Aula de Audición e Linguaxe (Ao)/Ao), Aula de Música, Aula  de 

Pedagoxía Terapéutica (PT), Aulas de 1º e 2º de Primaria (nenos de 6 e 7 anos) e Aulas de 3º, 4º e 5º de 

Educación Infantil (nenos de 3, 4 e 5 anos), Baños de alumnos e mestres. Acceso ao centro. 

- PLANTA TERCEIRA – Nivel 4: Salón de Actos,  Recibidor, Oficinas de Equipo Directivo ( PAS), Sala de 

Mestres e Biblioteca, Baños de mestres. Acceso ao centro. 

- PLANTA TERCEIRA – Nivel 5: Aula de Inglés, Aula de Informática, Sala de Fotocopiadora, Aula de 

Relixión e Aulas de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria (nenos de 8, 9, 10 e 11 anos), Departamento de orientación e 

sala  COVID, Sala de convivencia, Baños. Acceso ao centro. 

 

No exterior, dispoñen dun aparcamento para coches autorizados (ao nivel da planta 3ª), e dun campo de 

xogos de formigón e varias zonas de terra e area para xogos/recreo…. ( ao nivel da planta 1ª). 

 

Dispón de 6 accesos para a entrada de persoal e alumnos: 

- Unha entrada para vehículos autorizados a través dunha rampla. 

- Porta Patio Cuberto (Ed. Infantil; faranse grupos/filas por aula); os alumnos que cheguen en bus (20 

alumnos) entrarán pola porta e irán entrando nas súas aulas.  

- Porta de alumnos con discapacidade: acceso de alumnos de 1º e 2º de Educación Primaria.  

- Porta da Biblioteca: acceso de alumnos de 3º de Educación Primaria. 

- Porta Principal: acceso de alumnos 4º, 5º e 6º de Primaria, segundo van chegando ao centro. A 

saída destes alumnos realizarase por orde de disposición das aulas con respecto á proximidade á porta 

principal, primeiro saen os alumnos de 4º máis próximos á porta principal, segundo, sairán os alumnos de 

5º    e por último, sairán os alumnos de 6º.  

e outra porta máis na parte posterior para entrada e saídas de nenos e nenas con vivendas situadas nesta 

zona (entrada do Viso). 

 

Todas as dependencias dispoñen de calefacción mediante radiadores.  

A ventilación de todalas dependencias é natural, as xanelas son practicables. 
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2.3 CLASIFICACIÓN E DESCRICIÓN DE USUARIOS 

Os usuarios do centro pódense tipificar de forma xeral nos seguintes grupos: 

• Traballadores propios ou habituais do centro (Docentes e Conserxe): Entran a formar parte deste 
grupo, o conxunto de persoas que conforman as actividades que realizan tarefas de xestión. Formarán 
tamén parte deste grupo os   

• Traballadores externos: Inclúense neste grupo, a todos os traballadores pertencentes a outras 
empresas ou actividades xa sexa mediante colaboración ou como contratistas, pero que realizan funcións 
ou tarefas nestas instalacións, tales como o persoal de limpeza, comedor, madrugadores e os apoios de 
transporte. 

• Público: Inclúense neste grupo as persoas que son usuarios das instalacións (alumnos e pais ou 
familiares que realizan a entrega e recollida dos alumnos). 

• Transportistas: Inclúense neste grupo ao persoal de empresas que levan alimentos ou outros 
materiais ao centro. 

 
2.3.1 Persoal 

Os traballadores propios do centro, pódense tipificar de forma xeral nos seguintes grupos ou postos de 
traballo: 

Posto de Traballo Propio / Externo Nº traballadores 

Mestres / Titores Propio  9 

Mestres Apoyo (Infantil) Propio 1 

Mestres / Especialista en Inglés Propio 1 

Mestre / Especialista en Música Propio 1 

Mestre / Especialista en Religión Propio (Itinerante) 1 

Mestre / Especialista Educación Física Propio 1 

Psicomotricidade (Impartido pola Mestrea de Apoio a 
Educación Infantil) 

 0 

AL (Audición e Lenguaxe) Propio (Itinerante) 1 

PT (Pedagoxía Terapéutica)  Propio (Itinerante) 1 

Orientadora 
Externa.  Centro base da Orientadora: C.E.I.P. 

DA CRUZ CAMOS 
1 

Dirección (Especialista de Educación Física) Propio 1 

Xefa de Estudios (Titora de 6ª de E. Infantil) Propio 1 

Secretario (Especialista Música) Propio 1 

Servicio Madrugadores Propio 1 

Conserxe Propio 1 

http://www.quironprevencion.com/
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Cuidadoras da Xunta Propio 1 

Persoal comedor (Sala Gradín, catering que contrata a 
Consellería de Educación). 

Externo 
 

5 

Persoal limpeza (Limpezas Cíes, contratada a través do 
Concello de Nigrán) 

Externo 
 

3 

Persoal Condutor de autobús Externo 1 

Personal Monitor de autobús Externo 1 

 
2.3.2 Presencia de persoal nas diferentes horas do día 

 Horarios escolares: 
- Luns a venres: 

 Clases de Educación Infantil: de 8:45 a 13:45h. 

 Clases de 1º-6º Primaria: de 8:45 a 13:45h. 

 Flexibilizáronse os horarios para evitar aglomeracións, de forma que de 8:35 h a 8:50 h poderán 
acceder os alumnos do colexio. 

 Horario persoal docente: 
- Luns a venres: de 8:30 a 14:00h. 
- Martes: de 15:45 - 17:45h. 
Para organizar a recollida dos nenos que chegan ao centro en transporte escolar, unha vez ao mes, 
cada mestre entrará ás 8:15  h para recoller aos nenos de transporte escolar. (Ver Gardas de 
Transporte). 
Horario persoal no docente: 
- Cuidadoras Xunta: de luns a venres  de 8:35 a 15:30h. 
- Comedor: de luns a venres de 13:45 a 15:45 h. 
- Aula Madrugadores: de luns a vernes de 08:00 a 08:45 h. 
- Limpeza:   

- Luns a venres – 1 limpiadora de 09:30 a 12:30h. 

- Luns a venres – 2 limpiadoras de 15:00 a 19:00h. 
• Horario de persoal da Xefa de Estudios:  

- Luns, de  13:00 a 13:45h. 
- Martes, xoves e venres de 08:45 a 9:35h.  
- Mércores:  de 11:45 a 13:00 

• Horario do Secretario: 
- Luns, de 8:45 a 9:35h. 
- Martes, de 8:45 a 9:35h. 
- Mércores, de 11:45 a 13:00h. 
- Xoves, de 13: 00 a 13:45h. 
- Venres,  de 11:45 a 13:00h. 

• Horario de Dirección:  
- Luns, de 8:45 a 9:35h. 
- Martes, de 8:45 a 9:35h. y de 10:25 a 11:15h. 
- Mércores, de 8:45 a 9:35h. 
- Xoves: de 8:45 a 9:35h. y de 13:00 a 13:45h. 
- Venres: de 8:45 a 9:35h. 

• Conserxe: de luns a venres de 08:00-14:00. 
• Actividades Extraescolares: NO HAY  
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2.4 RESPONSABLE DO PLAN E ORGANIZACIÓN  

Atendendo aos principios establecidos na Lei de Prevención de Riscos Laborais, o desenvolvemento 
daquelas actividades de prevención que garantan un maior nivel de protección da seguridade e saúde dos 
traballadores, incluídas as recomendadas neste plan e devidas da situación excepcional que está a 
acontecer na sociedade, será responsabilidade do Colexio. 

Para iso, e durante o desenvolvemento e implantación do presente Plan, empregará os recursos, tanto 
económicos e materiais como humanos, que considere necesarios para tal fin. 

Neste sentido pode contar coa organización/modalidade preventiva habitual ou calquera outro recurso que 
considere oportuno. 

 

2.5 REQUISITOS XERAIS PARA A XESTIÓN DO RISCO 

A dirección do centro  asume o firme compromiso coa xestión do risco, liderando a implantación 
sistemáticas das medidas  dirixidas para a contención da propagación do virus  SARS  COV-2.   
Para iso ademais de contar coa  avaliación de riscos Covid-19, elabórase este plan de continxencias onde se 

desenvolven os procedementos e medidas específicas adaptadas ás instalacións onde se desenvolven as 

actividades do curso escolar 2020-2021. 

Por esixencia legal no proceso de confección da adaptación da avaliación de riscos e nos protocolos de 

seguridade e saúde resultantes deste plan, deben ser consultados os delegados de prevención ou o comité 

para a xestión do risco que debe contar coa representación legal dos traballadores.  

Este plan é de aplicación conxunta e complementaria á planificación preventiva e ás medidas de 

emerxencia/plan de  autoprotección dos centros.  

http://www.quironprevencion.com/
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3. BASE LEGAL DO PLAN 

A Normativa de aplicación xeral, relación non exhaustiva e aberta a actualizacións ou publicacións 
posteriores, a efectos do alcance e contido do presente Plan é: 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
 “Procedemento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS‐CoV‐2” (última actualización disponible). MINISTERIO DE SANIDAD. 
 Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 11 

de abril de 2020. 
 Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, de 28 de abril de 2020, del Ministerio de 

Sanidad; y sus anexos: 
 Anexo I: Panel de indicadores integral.  
 Anexo II: Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional 

establecidas en el estado de alarma.  
 Anexo III: Cronograma orientativo.  
 Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 

mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, 
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad. 

 Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y 
se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación 
de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos 
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado. 

 Acuerdo de CECOP de 5 de mayo (DOG do 6 de mayo de 2020) establecérnosle instrucciones sobre la 
presencia en los centros educativos para prestar atención a los procesos de admisión e otros 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

http://www.quironprevencion.com/
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_I_PANEL_DE_INDICADORES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_II_FASES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_II_FASES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Anexo_III_CRONOGRAMA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
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 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. 

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.    

 RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola 
que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, 
unha vez superada afase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 

 DECRETO 90/2020, do 13 de xuño, polo que se declara a superación da fase III do Plan para a 
desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer fronte á pandemia do COVID-19, 
aprobado mediante o Acordo do Consello de Ministros do 28 de abril de 2020. 

 RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola 
que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo 
que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan 
para a transición cara a unha nova normalidade. 

 BOE – códigos electrónicos Covid-19 
 “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitarios de 

Galicia para o curso 2020-2021”, Versión 31-08-2020, Xunta de Galicia, Consellaría de Educación, 
Universidade e Formación Profesional. 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Versión del 27 de 
agosto de 2020 

 ORDE do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan 
para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada 
do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de 
actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o 
curso 2020/21. 
 

La documentación y normativa actualizada sobre esta materia también está disponible en las web tanto del 
Ministerio de Sanidad como de Quirónprevención, así como en el portal de la Xunta de Galicia:  
 
 www.quironprevencion.com 
 www.mscbs.gob.es 
 www.insst.es 
 http://www.mitramiss.gob.es/  
 https://www.edu.xunta.gal/portal/ 
 
  

http://www.quironprevencion.com/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C
http://www.quironprevencion.com/
http://www.mscbs.gob.es/
http://www.mitramiss.gob.es/
https://www.edu.xunta.gal/portal/
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4. NATUREZA DAS ACTIVIDADES E AVALIACIÓN DO RISCO DE EXPOSICIÓN 

Dado que o contacto co virus pode afectar a contornas sanitarias e non sanitarios, corresponde ás 
empresas (Centro Docente) avaliar o risco de exposición en que se poden atopar as persoas 
traballadoras/comunidade educativa cada unha das tarefas diferenciadas que realizan e seguir as 
recomendacións que sobre o particular emita o servizo de prevención, seguindo as pautas e 
recomendacións formuladas polas autoridades sanitarias. 

Calquera toma de decisión sobre as medidas preventivas a adoptar en cada empresa/centro educativo 
deberá basearse en información solicitada mediante a avaliación de risco de exposición específica que se 
realizará sempre en consonancia coa información achegada polas autoridades sanitarias.  

Podemos considerar a todo o persoal ao que afecta o presente documento atópase no nivel de BAIXA 
PROBABILIDADE DE EXPOSICIÓN, de acordo ao documento elaborado polo MINISTERIO DE SANIDADE, 
“PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA Os SERVIZOS DE  PREVENCION DE RISCOS LABORAIS FRONTE Á 
EXPOSICIÓN Ao  SARS‐ CoV‐2”, que na súa táboa 1 recóllese o risco de exposición ao coronavirus  SARS- 
CoV-2 na contorna laboral. 
Taboa 1. Escenarios de risco de exposición ao coronavirus  SARS- CoV-2 na contorna laboral 

 

EXPOSICIÓN DE RISCO 
 

EXPOSICIÓN DE BAIXO RISCO 
BAIXA PROBABILIDADE DE 

EXPOSICIÓN 

Persoal sanitario asistencial e non 
asistencial que atende a un caso 
sospeitoso ou confirmado de 
COVID-19.  
Técnicos de transporte sanitario, se 
hai contacto directo cun caso 
sospeitoso ou confirmado de 
COVID-19 trasladado.  
Situacións nas que non se pode 
evitar un contacto estreito no 
traballo cun caso sospeitoso ou 
confirmado de COVID-19. 

Persoal sanitario cuxa actividade 
laboral non inclúe contacto estreito 
cun caso sospeitoso ou confirmado 
de COVID-19, por exemplo: 
― Acompañantes para 
traslado. 
― Celadores,  camilleros, 
traballadores de limpeza. 
 Persoal de laboratorio responsable 
das probas de diagnóstico  
virológico.  
Persoal non sanitario que teña 
contacto con material sanitario,  
fómites ou refugallos posiblemente 
contaminados.  
Axuda a domicilio de contactos  
asintomáticos. 

Traballadores sen atención 
directa ao público, ou a máis de 2 
metros de distancia, ou con 
medidas de protección colectiva 
que evitan o contacto, por 
exemplo: 

― Persoal administrativo. 

― Técnicos de transporte 
sanitario con barreira colectiva, 
sen contacto directo co paciente. 

― Condutores de 
transportes públicos 

― Persoal de seguridade. 

Notas: A táboa inclúe algúns postos de traballo como exemplos, NON é unha lista exhaustiva. 

  

http://www.quironprevencion.com/


 

Plan de Continxencias  
COVID-19. Curso 2020-2021 

 

 

 Ref. 1_PlContCovid19_406023  rev:00                                                                                                                                                                13 
 

 
 www.quironprevencion.com 

5. DESENRROLO DO PLAN 

5.1 SITUACIÓN DE PARTIDA 

Coa publicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a 
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, suspéndese a apertura ao público dos 
locais e establecementos comerciantes polo miúdo, museos, arquivos, bibliotecas, monumentos, así como 
dos locais e establecementos nos que se desenvolvan espectáculos públicos, as actividades deportivas e de 
lecer indicados no anexo do real decreto. 

 O Ministerio de Sanidade, o 28 de abril,  establece un Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 
No Anexo II do devandito Plan para a transición, dáse unha previsión  orientativa das medidas de 
levantamento das restricións coas actividades permitidas e os seus condicionantes en catro fases (fase 0- 
fase 1 – fase 2 – fase 3). As fases da  desescalada virán determinadas pola situación da evolución da 
pandemia en cada territorio. 

As condicións que se establecen nas distintas fases poden variar en función das Ordes Ministeriais que se 
publiquen no BOE e no DOG. 

A modo de resumo: 

 ACTIVIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

FASE 0 Só con cita previa. 

FASE 1 
Se permite la apertura con un aforo limitado y con medidas técnicas, organizativas y de higiene 

establecidas en las correspondientes órdenes del Ministerio de Sanidad. 

FASE 2 
Permítese a apertura cun aforo limitado e con medidas técnicas, organizativas e de hixiene 

establecidas nas correspondentes ordes do Ministerio de Sanidade. 

FASE 3 
Permítese a apertura cun aforo limitado e con medidas técnicas, organizativas e de hixiene 

establecidas nas correspondentes ordes do Ministerio de Sanidade. 

NOVA NORMALIDADE 

Permítese a apertura asegurando a adopción de medidas organizativas necesarias para evitar 

aglomeracións e garantir que clientes e traballadores manteñan unha distancia de seguridade de, 

polo menos, 1,5 metros e cando isto non se posible a adopción de medidas de hixiene adecuadas 

para previr os riscos de contaxio. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.quironprevencion.com/
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5.2 INVENTARIO DOS MEDIOS HUMANOS E MATERIAIS DISPOÑIBLES NO CENTRO 
FRONTE AO COVID-19 
5.2.1 Medios Humáns 

Desígnase por parte da Dirección do Centro, como Coordinador do Plan de Continxencias, para a 

coordinación das actividades excepcionais de prevención durante a crise do COVID-19, dispoñéndose do 

número suficiente de persoal suplente para dar cobertura ao horario de apertura do centro de maneira que 

este sempre presente un traballador que poida asumir ditas funcións nas que non o estea o titular. 

 

 
COORDINADORA DO PLAN DE CONTINXENCIA/EQUIPO COVID19 

Nome e-mail Teléfono  

Coordinadora Carmen Ontiyuelo Alvear ontiyuelo@edu.xunta.es 679420917 

Suplente 

Coordinadora 
Laura Areal Muras larealmuras@edu.xunta.es 616768069  

Membro equipo  Ana Isabel González Pérez anai.gp@edu.xunta.gal 617758320 

Suplente equipo María Diana Pérez  Soto diana.perezsoto@edu.xunta.gal 619292331 

Membro equipo María Novoa Carrera mariancarrera@edu.xunta.gal 655298032 

Suplente equipo Josefa Pérez Pinal josefaperezpinal@edu.xunta.gal 630320227 

Centro de Saude de referencia: Centro de saude do Valmiñor (A Xunqueira), Nigrán: 986.35.27.37 

 

 
CONTRO DE SAUDE DE REFERENCIA 

Nome e-mail Teléfono  

Medico de contacto Dra. Pilar Cobo  986365042 

Suplente     

 

@  

http://www.quironprevencion.com/
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5.2.1.1 Funcións e Responsabilidades 

Coordinador do Plan de Continxencias/Coordinador Equipo CIVID-19 

 

 Coordinar e asegurar o cumprimento das medidas organizativas,  técnicas e de protección 

individual que sexan necesarias para contribuír a xerar condicións de seguridade tanto para traballadores 

propios, externos e interinos, como para o alumnado e visitas das instalacións no reinicio da actividade. 

• Asignar os recursos necesarios, tanto humanos como materiais, para a implantación do Plan de 

Continxencia. Nomear membros e  suplentes no equipo  COVID. 

• Garantir que se cumpren cos procedementos e normas establecidos no Plan de Continxencia. 

• Garantir a realización da avaliación de riscos, así como do establecemento das medidas de control 

establecidas dita avaliación. 

• Participar de forma  proactiva no desenvolvemento de medidas organizativas e técnicas fronte ao 

COVID-19, para poder estimular comportamentos eficientes, detectar deficiencias e demostrar interese 

pola súa solución. 

• Garantir a consulta e participación dos delegados de prevención.  

• Garantir a realización de actividades formativas e informativas aos traballadores e usuarios, en 

relación ás actuacións fronte ao COVID-19, establecidas nos procedementos e normas do centro. 

• Garantir que se establece un correcto procedemento de limpeza e desinfección en todos os 

espazos das instalacións dos centros, de forma que sexan adecuados á súa actividade e uso. Reforzar a 

limpeza segundo as medidas hixiénicas establecidas polas autoridades. 

• Verificar os protocolos aplicados pola empresa de limpeza nas instalacións, @tendo en conta que 

deben ser adaptados ás novas condicións de limpeza e desinfección. 

• Interlocución/ Coordinación coa administración ( Xefatura Provincial dá Consellería de Educación)  

e o centro de saúde de referencia. Comunicación de casos 

 

Membros equipo COVID 

 

• Velar polo cumprimento das medidas específicas e xenerais para a prevención durante a crise da 

COVID-19 dirixidas á protección da saúde dos traballadores propios e externos, como para o alumnado e 

visitas das instalacións.  

• Participar de forma  proactiva no desenvolvemento de medidas organizativas e técnicas fronte ao 

COVID-19, para poder estimular comportamentos eficientes, detectar deficiencias e demostrar interese 

pola súa solución. 

• Colaborar coa dirección na posta en marcha das medidas e accións a levar a cabo descritas no 

presente Plan. 

• Compra de materiais relacionados co  COVID19 

• Inventario  do material 

• Elevar as propostas do Equipo Docente de Primaria e Infantil xunto ao Secretario do centro. 

• En relación ao resto de persoal, alumnado e as persoas público usuario das instalacións: 

• Informar dos procedementos, normas e medidas establecidas no presente procedemento que lles 

sexa de aplicación para o uso das instalación. 

 

Resto de traballadores (Docentes e Conserxe) e usuarios 

• Cumprir con todas as medidas e accións relativas á hixiene  e protección fronte ao COVID-19.  
• Colaborar, no caso de que fose clasificado como probable ou confirmado, na identificación de 
todas as persoas coas que poida ter un contacto estreito mentres presentaba síntomas, tanto con usuarios 
como con outros traballadores do centro 
 

http://www.quironprevencion.com/
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5.2.2. Medios Técnicos e Equipos de protección individual 

No Anexo 1 relaciónanse os medios materiais dispoñibles para a prevención e resposta #ante a eventual 
aparición de casos e gromos de COVID-19 no centro. 

 

5.3 MEDIDAS E ACCIÓNS PREVISTAS 

O enfoque deste Plan de actuación está baseado en medidas para os Espazos en uso e para o Persoal 
propio e externo que desenvolva actividades referidas no punto 2 deste Plan de Adaptación e de 
Continxencias. 

En canto ás medidas para adoptar para esta reincorporación, deberase evitar que a vontade e/ou 
necesidade de reactivar a actividade, supoña un risco de aumento das infeccións, o cal derivaría en novas 
medidas de contención. 

Neste proceso débese actuar con cautela e definir un plan específico con medidas de hixiene colectiva e 
individual, medidas técnicas e organizativas, medidas sanitarias de desinfección e control e  a aplicación das 
ferramentas proporcionas polas “novas tecnoloxías”. 

Aínda que está previsto comunicar os aspectos relevantes deste plan de forma concreta a cada un dos 
integrantes da comunidade educativa, este plan estará dispoñible e accesible dentro da páxina web do 
centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.quironprevencion.com/
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5.3.1 ESPACIOS EN USO: MEDIDAS HIXIÉNICAS E MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

En relación aos espazos en uso estableceremos medidas hixiénicas e organizativas para cada espazo en 
función do seu uso e aforo. 

5.3.1.1 Medidas Hixiénicas: Limpeza e desinfección de Espacios en Uso 

O titular da actividade do centro debe asegurar que se adoptan as medidas de limpeza e desinfección 
adecuadas ás características e intensidade do uso dos centros e actividades. 

Por iso é necesario reforzar a limpeza e desinfección de lugares e equipos de traballo modificando para iso 
os actuais criterios de limpeza tendo en conta os requirimentos indicados no Anexo 2 “Limpeza e 
Desinfección dos Espazos en Uso”. 

A empresa de limpeza /contrata, a cal definiu en consenso co  Colexio os produtos e metodoloxía de 
limpeza utilizada, dispón de protocolo específico, sendo de vital importancia que este quede documentado 
por ambas as partes e que leve un rexistro diario dos mesmos. 

 

5.3.1.2 Medidas Organizativas: Normas de Acceso a Espacios en Uso  

Coa finalidade de reducir o risco de exposición ao nivel máis baixo posible tomaranse medidas técnicas e 
organizativas para limitar os contactos interpersoais, respectando as distancias de seguridade e 
controlando o fluxo de persoal polos espazos usados tanto polos traballadores (Docentes e Conserxe),  
como polo público usuario das instalacións (Alumnos e persoas alleas).  

Por iso establécese  como consigna xeral a indicación do número máximo de usuarios e a localización dos 
mesmos nos espazos en uso de forma que se respecte a distancia de seguridade. 

No Anexo 3 “Medidas Organizativas, Medidas Técnicas e Normas de Acceso” para todos os usuarios. 

Será necesario en todo momento cumprir a regulamentación rexional específica actual do máximo de aforo 
estipulado, tendo en conta os aforos indicados no plan de  autoprotección do centro, dispoñeranse nos 
accesos de cada zona dunha sinalización cos aforos máximos. (Cartel 3 Distancia de seguridade- Aforo 
máximo) 

 

5.3.2 PERSOAL: MEDIDAS HIXIÉNICAS 

As medidas dirixidas ao persoal quedan recollidas no Anexo 4  “Medidas hixiénicas persoais básicas” 
aplicables a todo o persoal que acceda ou traballe en calquera dos recintos do Colexio, e “Medidas 
hixiénicas persoais específicas” para os propios traballadores (Docentes e Conserxe). 

5.3.3 MEDIDAS TÉCNICAS. DISTANCIAMIENTO INTERPERSOAL 

As medidas dirixidas á reorganización do espazo e a disposición de barreiras físicas e elementos de 
sinalización para asegurar que se poidan garantir o distanciamento interpersoal quedan recollidas no Anexo 
3 “Medidas Organizativas, Medidas Técnicas e Normas de Acceso”. 

5.3.4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Neste punto estableceranse as pautas de actuación en relación á Coordinación de Actividades Empresariais 
cos usuarios e contratas que poidan realizar traballos ou servizos nos centros. 

Os criterios e pautas serán: 

Propiciarase un intercambio de información en canto ás normas de prevención da infección similar ao que 
se realiza habitualmente en relación ás normas de seguridade e saúde.  
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Público usuario das instalacións: 

Farase chegar a información ao público das normas existentes (Anexo 5 – Medidas Hixiénicas e de 
Protección Fronte ao COVID-19 para o público) e requisitos para acceder aos centros utilizando os seguintes 
medios: 

• Páxina web/ correo electrónico/teléfono/APLICACIÓN  TOKAPP  SCHOLL/Aula virtual 

• Colocación en todos os accesos e estancias que o requiran carteis informativos coas normas de 
protección e medidas hixiénicas en vigor. 

Contratas: 

Entregarase información a contrátalas das normas existentes e dos requisitos necesarios a cumprir polos 
traballadores que  vaian prestar servizos a en os centros. (Anexo 6 “Medidas hixiénicas e de protección 
fronte ao COVID-19 para contratas”). 

 

5.3.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE1 

Coa evidencia científica dispoñible a data 21 de xullo de 2020, o Ministerio de Sanidade definiu como grupo 
vulnerables COVID-19 ás persoas: con enfermidade cardiovascular, incluída  hipertensión, enfermidade 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,  inmunodepresión, cancro en fase de tratamento 
activo, enfermidade  hepática crónica severa, obesidade  mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 
anos . 

Seguiranse as seguintes pautas para a prevención do risco e de danos en persoas vulnerables COVID-19: 

• Débese informar os traballadores que se considera traballador persoalmente sensible e 
grupos vulnerables para COVID-19 segundo os criterios establecidos polo Ministerio de Sanidade. 

• Calquera traballador que reúna algunha das condicións anteriores deberá comunicalo de 
forma inmediata sen dar diagnósticos, nin tratamentos, á dirección do centro para que sexa xestionada o 
mesmo día #ante Inspección Médica Educativa dá  Xefatura Territorial dá Consellería de Educación.  

• O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, #ante a solicitude da 
Inspección Médica Educativa, deberá avaliar a presenza de persoal traballador especialmente sensible en 
relación á infección de coronavirus  SARS- CoV-2, establecer a natureza de especial sensibilidade da persoa 
traballadora e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección. Para iso, terá en 
conta a existencia ou inexistencia dunhas condicións que permitan realizar o traballo sen elevar o risco 
propio da condición de saúde da persoa traballadora. 

Esta actuación pode concluír en decidir que o traballador: 

• poida reincorporarse ao seu posto de traballo 

• poida reincorporarse con determinadas medidas de protección 

• Precise cambio de posto de traballo e, de non ser posible, tramitar Incapacidade Laboral.  

As medidas para aplicar no caso de que poida reincorporase, derivaranse das características do traballo 
para realizar e da  criticidad dos postos de traballo que ocupen este tipo de persoas (necesidade de traballo 
presencial o no). En cualquier caso, las medidas a aplicar por criterio de recomendación y posibilidades de 
aplicabilidad son: 

• Teletraballo completo: De forma prioritaria e como medida a aplicar sempre que sexa posible. 

                                                           
1
  

Anexos II, III e IV do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN  AO CONTEXTO DÁ  COVID 19 NOS CENTROS DE  ENSINO  NON 
UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA Ou CURSO 2020-2021 
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• Xornada de presenza mixta: Con redución dos tempos presenciais ao mínimo posible e o resto do 
tempo teletraballo, se fose necesaria a presenza no posto nalgúns momentos ou para algunhas tarefas. 

•  Flexibilización: Do horario de traballo e mesmo do centro ao que acudir en caso de ter que facelo 
nas instalacións do Colexio, cando iso sexa posible. 

• Retirada do traballo presencial: A persoas sensibles que comecen con síntomas potenciais ata o seu 
control e ratificación de situación sanitaria. 

• Facilitar, se coas medidas de afastamento non fose suficiente ou non puidesen garantirse, 
protección respiratoria (Máscara  autofiltrante  FFP2 ou  FFP3 UNE-EN149) a persoas vulnerables 
recoñecidas. 

 

5.3.6 MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE A “SOSPEITA OU ACTIVACIÓN” DUN POSIBLE CASO 

Na situación actual, seguiranse dando novos casos probables de COVID-19, para o que se deberá  seguir 
aplicando unha serie de medidas, ademais das indicadas con anterioridade. 

Cada traballador debe observar o seu propio estado de saúde #ante a posible aparición dalgún dos 
seguintes síntomas: febre, tose, ou sensación de falta de aire. Será obrigatorio que todo o persoal do centro 
así como os alumnos realícense diariamente unha auto enquisa para comprobar os síntomas seguindo o 
protocolo da Consellería de Educación dependente da Xunta de Galicia (Ver anexo 7-  Autocuestionario  
COVIC19) 

No caso de que presente algún destes síntomas, non debe acudir ao centro educativo e chamará ao centro 
de saúde de referencia e a algún dos membros do equipo  COVID. Como criterio xeral, manterase en 
illamento preventivo domiciliario  ata dispoñer dos resultados das probas  diagnósticas, segundo refírese na 
Estratexia de detección precoz, vixilancia e control. Se o caso confírmase, non deben acudir ao centro e 
deben permanecer en illamento ata transcorridos 3 días do fin do cadro clínico e un mínimo de 10 días 
desde o inicio dos síntomas. 

No caso de que presente algún destes síntomas, estando no traballo debe comunicalo de inmediato a algún 
dos membros do equipo  COVID.  

As persoas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 ou estean en illamento domiciliario debido 
a un diagnóstico por COVID-19 ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto 
estreito con algunha persoa con COVID-19 non deberán acudir ao seu centro e deberá de avisar 
telefonicamente á Directora e ás autoridades Sanitarias. 

Recoméndase a menor rotación posible do persoal docente e non docente, organizando equipos estables 
para reducir os contactos, xa sexa entre eles como cos diferentes grupos de alumnos. 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/ as legais) realizarán unha 
autoavaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección 
causada polo  COVID 19, seguindo o protocolo da Consellería de Educación dependente da Xunta de Galicia 
(Ver anexo 7-  Autocuestionario  COVID19). 

Non caso de que se detecte  sintomatoloxía compatible, ou alumno  non acudirá  ao centro e ou  seu  pai/ 
nai/ titor contactará inmediatamente  co centro de  saúde de referencia, e  notificarase vía telefónica a  
algúns dous integrantes  do equipo   COVID. Para a  xustificación dá ausencia,  non será necesario ningún  
xustificante médico, será suficiente  co   comprobante dous  pais/ nais/ titores  legais, para ou que se dará 
por válido. Ou  xustificante  poderase  cumprimentar e enviar   escaneado por email a 
ceip.mallon@edu.xunta.gal indicando non asunto ausencia por  sospeita   COVID e indicando ou  nome  do  
neno  ou a meniña. 
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Ante a detección de síntomas compatibles con infección por  SARSCoV-2 nun alumno/a, durante a 
permanencia no seu centro ou a chegada ao mesmo, a coordinadora  COVID contactará co seu pai/nai/titor 
primeiro por teléfono e en caso de non logran contactar mediante mensaxe por  Tokapp School coa súa 
familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro o máis axiña posible. Unha persoa da 
familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou co seu facultativo que valorará a solicitude dun test 
diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivese consulta ese mesmo día, acudirá ao PAC onde será 
avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fose posible, contactarase co equipo sanitario do 
centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer o COVID-19, o alumnado ou o persoal do 
centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 
negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora do equipo  
COVID do centro. 

Definición de caso sospeitoso: calquera alumno ou traballador do centro cun cadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de calquera gravidade que cursa, entre outros, con febre, tose ou 
sensación de falta de aire. Outros síntomas como a  odinofagia (dor de garganta),  anosmia (perda total de 
olfacto),  ageusia (falta do sentido do gusto), dores musculares, diarreas, dor torácica ou  cefaleas, entre 
outros, poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por  SARS- CoV-2 segundo criterio 
clínico. 

En caso de aparición dun caso ou sospeita de coronavirus nun centro educativo, xa sexa para estudantes, 
mestres ou persoal do centro, o coordinador do equipo formado en COVID-19 comunicarase a través da  
aplicación informática da Consellería de Educación denominada “ EduCOVID”, específica para a 
comunicación dous datos básicos dous contactos estreitos dous posibles casos confirmados. 

Incluirase nesta comunicación a información dos contactos próximos do afectado, entre eles os 
compañeiros de clase, os máis próximos dentro do mesmo e os mestres que imparten nese colectivo, os 
compañeiros do transporte e o comedor escolar, os compañeiros do transporte privado no que viaxen 
varios nenos do centro, os compañeiros da aula de Madrugadores, así como aquela información sobre 
outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan ser facilitados voluntariamente polos pais ou 
titores legais. O seguimento doutros posibles contactos doutras áreas, incluídas as de actividades 
extraescolares, deberá ser recollido por SERGAS. Esta información facilitarase sempre por petición de 
sanidade a través de  EduCOVID. 

A mesma información enviarase cando o CSC, SERGAS ou a sede territorial do Ministerio de Saúde soliciten 
información no caso de que existan casos sospeitosos de Sintomatoloxía  compatible con  COVID 19 que se 
están investigando ou nos que hai indicios de que xurdiron na escola. 

Será a Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existen dentro do centro e 
identificaraos, enviando a lista de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC), quen se 
encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 
contactos estreitos dun caso de COVID-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período 
que sinale a Xefatura de Sanidade. 

As medidas para aplicar cando unha persoa teña síntomas sospeitosos de posible infección, serán as 
seguintes: 

Illamento do caso sospeitoso: 

• Á persoa afectada poñeralla unha máscara cirúrxica e levaráselle a unha área de illamento 
destinada a tal fin (Sala  COVID). Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións  
hidroalcohólicas, papeleira de pedal e panos  desechables (no  C.E.I. P.  MALLÓN dispoñeranse 
ademais máscaras de reposto, termómetro, bata e luvas  desechables). Se non se dispuxese da 
devandita área, por atoparse ocupada e non houbese outra posibilidade, poñeráselle nunha área 
separada das demais persoas polo menos cunha distancia de dous metros. 
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• Contactarase coa persoa responsable do manexo do COVID-19 no centro educativo e cos 
familiares 

• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o equipo de protección individual 
adecuado: 

• Máscara  FFP2 sen válvula, ademais dunha pantalla facial e unha bata  desechable. 

• A máscara que refugará unha vez procédase á evacuación da persoa afectada.  

• Deberase proceder á limpeza e desinfección deste espazo unha vez o alumno/a ou 
traballador/a con síntomas abandone o centro educativo. A bolsa de lixo debe ser extraída da 
papeleira e colocada nunha segundoda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción de 
restos.  

Medidas de actuación, evacuación e illamento: 

• Unha vez adoptadas as medidas anteriores, procederase a contactar coa familia, no caso 
de afectar a un alumno.  A persoa que o acompañe na Sala  COVID ou o seu titor/para deberán 
chamar  ao Servizo de Alertas  Epidemiolóxicas de Galicia . 

- Horario e Teléfonos do Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia: 

- De luns a venres, de 8:00 a 15:00  h: 986.88.58.09 

- De luns a venres, a partir das 15:00  h: 649.82.90.90 

- Fin de semana: 649.82.90.90 

• En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 
O traballador do centro abandonará o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica 
e pedirá cita telefónica coa súa MAP.  De confirmarse o caso, o equipo  COVID do centro educativo 
comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá a rede de contactos a 
través da aplicación “EduCOVID” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  

Medidas de limpeza: 

• Unha vez illada a persoa sospeitosa de estar infectada, procederase á limpeza da zona de 
traballo/estudo na que estivese, especialmente as superficies e as ferramentas, utensilios ou 
dispositivos cos que estivese a traballar nese momento. Dita limpeza realizarase cun desinfectante 
con capacidade  virucida, solución de auga con lixivia ou con panos de limpeza con solución  
hidroalcohólica segundo os casos e tipo de dispositivo. 

• Tras a limpeza os materiais e os equipos de protección empregados refugaranse de 
maneira segura. 

• Deberase proceder á limpeza e desinfección deste espazo unha vez o alumno/a ou 
traballador/a con síntomas abandone o centro educativo. A bolsa de lixo debe ser extraída da 
papeleira e colocada nunha segundoda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción de 
restos.  

Identificación de contactos: 

• A Consellería de Educación, será a encargada de establecer os mecanismos para a 
detección, investigación e seguimento dos casos e contactos estreitos no ámbito laboral (ámbito 
educativo), de forma coordinada coas autoridades de saúde pública. No momento que se detecte 
un caso sospeitoso iniciaranse as actividades de identificación de contactos estreitos. O período 
para considerar será desde 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento no que o 
caso é illado. Nos casos  asintomáticos confirmados por  PCR, os contactos buscaranse desde 2 días 
antes da data de diagnóstico.  
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• Calquera persoa  asintomática que cumpra a definición de contacto estreito dun caso 
confirmado deberá ser informada e iniciarase unha vixilancia activa ou pasiva, seguindo os 
protocolos establecidos na Comunidade Autónoma.  

• Será a Xefatura de Sanidade quen estableza o período de corentena domiciliaria. 

Medidas de seguimento e control: 

Casos sospeitosos 

Definición de caso sospeitoso: calquera alumno ou traballador do centro cun cadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de calquera gravidade que cursa, entre outros, con 
febre, tose ou sensación de falta de aire. Outros síntomas como a  odinofagia,  anosmia,  ageusia, 
dores musculares, diarreas, dor torácica ou  cefaleas, entre outros, poden ser considerados tamén 
síntomas de sospeita de infección por  SARS- CoV-2 segundo criterio clínico. 

Todos os casos sospeitosos manteranse en illamento á espera do resultado da  PCR e iniciarase a 
procura dos seus contactos.  

Nos casos que non requiran ingreso hospitalario, indicarase illamento domiciliario por parte da 
Xefatura de Sanidade quen establecerá o período de corentena.  

A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación implica o illamento da persoa enferma 
durante un período mínimo de 10 días e a entrada en corentena de 10 días de todas as persoas 
que teñan a consideración de contacto estreito de acordo coas indicacións das autoridades 
sanitarias.  

O illamento manterase durante 10 días desde o inicio dos síntomas. Nos casos  asintomáticos o 
illamento manterase ata transcorridos 10 días desde a data do diagnóstico.  

O seguimento será supervisado ata a alta médica. 

Contactos estreitos 

A efectos da identificación clasifícanse como contactos estreitos: 

• Se o caso confirmado pertence a un grupo de convivencia estable (GCE) : consideraranse 
contactos estreitos a todas as persoas pertencentes ao grupo. 

• Se o caso confirmado pertence a unha clase que non estea organizada como GCE: 
considerarase contacto estreito a calquera alumno que compartise espazo co caso confirmado a 
unha distancia <2 metros ao redor do caso sen utilizar a máscara, excepto os alumnos entre 6-11 
anos que se clasificarán como contacto estreito independentemente do uso da máscara. 

• Os conviventes dos casos confirmados. 

• Calquera profesional do centro educativo, mestre ou outro traballador, que compartise 
espazo cun caso confirmado a unha distancia <2 metros do caso sen máscara durante máis de 15 
minutos. 

Os contactos estreitos de casos confirmados realizarán corentena domiciliaria durante 14 días desde a data 
de último contacto co caso. Se durante os 14 días de corentena desenvolvese síntomas, pasará a ser 
considerado caso sospeitoso, deberá facer  autoaislamiento inmediato no lugar de residencia e contactar 
de forma urxente co responsable que se estableceu para o seu seguimento.  

Se o contacto segue  asintomático ao finalizar o seu período de corentena poderá reincorporarse á súa 
rutina de forma habitual.  

Tras a aparición dun caso de diagnóstico de COVID-19 seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial 
de Sanidade, sendo posible que nun centro téñase que illar unha parte do centro educativo (aula ou grupo 
de aulas) mantendo o funcionamento do resto como é habitual en función do número de contactos 
identificados en cada rebrote.  
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A autoridade sanitaria, en función do número de  contagios, poderá ordenar o peche dunha ou varias aulas, 
dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes supostos: 

• A aparición dun só caso confirmado nunha aula pode implicar a entrada en corentena de 
todo o grupo que conforma a mesma e o do mestreado asignado a ese grupo. 

• Cando se detecten 3 casos positivos (brote) confirmados nos últimos 7 días, poderase 
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde se produciu o brote ou, se 
corresponde, de todo o centro educativo. 

Actuaciones en gromos: 

Actuacións en gromos: 

1. Brote nunha aula: 3 ou máis casos nun único  GCE ou clase non organizada como  GCE con 
vínculo epidemiolóxico entre eles. Indicaranse actuacións de control específicas mediante a 
implementación das medidas de control habituais: 

- Illamento domiciliario dos casos. 

- Identificación e corentena dos contactos do  GCE ou os contactos estreitos da clase non 
organizada como  GCE. 

- Se os casos pertencen a un  GCE: suspensión da actividade docente ata transcorridos 10 
días desde o inicio da corentena dos contactos. 

- Se os casos pertencen a unha clase que non está organizada como  GCE: mantemento da 
actividade docente para os alumnos non clasificados como contactos estreitos. 

A actividade docente continúa de forma normal extremando as medidas de prevención e hixiene 
en todas as etapas educativas (Infantil e Primaria), con excepción do  GCE afectado. 

2. Gromos en varias aulas sen vínculo epidemiolóxico: 3 ou máis casos en  GCE ou clases non 
organizadas como  GCE sen vínculo epidemiolóxico entre elas. Indicaranse actuacións de control 
específicas para cada un deles mediante a implementación das medidas de control habituais: 

- Illamento domiciliario dos casos. 

- Identificación e corentena dos contactos de cada  GCE ou os contactos estreitos de cada 
clase non organizada como  GCE. 

- Se os casos pertencen a un  GCE: suspensión da actividade docente de cada  GCE ata 
transcorridos 14 días desde o inicio da corentena. 

- Se os casos pertencen a unha clase que non está organizada como  GCE: mantemento da 
actividade docente para os alumnos non clasificados como contactos estreitos en cada unha das 
clases non organizadas como  GCE. 

A actividade docente continúa de forma normal extremando as medidas de prevención e hixiene 
en todas as etapas educativas (Infantil e Primaria), con excepción dos grupos afectados. 

3. Gromos en varias aulas con vínculo epidemiolóxico: detección de casos en varios  GCE ou clases 
non organizadas como  GCE cun certo grao de transmisión entre distintos grupos 
independentemente da forma de introdución do virus no centro escolar. 

- Illamento domiciliario dos casos. 

- Identificación e corentena dos contactos de cada  GCE ou contactos estreitos de cada clase 
non organizada como  GCE. 

- Estudarase a relación existente entre os casos e se se demostra a existencia dun vínculo 
epidemiolóxico e non se puideron manter as medidas de prevención e hixiene valorarase a 
adopción de medidas adicionais como a extensión da corentena e suspensión da actividade 
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docente doutros grupos ata transcorridos 14 días desde o inicio da corentena ou o tempo que se 
indique en función da evolución dos gromos. A actuación pode conlevar peche de liñas completas, 
ciclos ou etapa educativa. 

A actividade docente continúa de forma normal extremando as medidas de prevención e hixiene 
nas etapas educativas (infantil, 1º, 2º ou 3º ciclo de primaria, ESO ou Bacharelato), con excepción 
dos grupos afectados. 

4. Gromos no contexto dunha transmisión non controlada: se se considera que se dá unha 
transmisión non controlada no centro educativo cun número maior do esperado para o segmento  
etario nun territorio específico, os servizos de saúde pública das comunidades autónomas 
realizarán unha avaliación de risco para considerar a necesidade de escalar as medidas, valorando 
en última instancia, o peche temporal do centro educativo. 

- Illamento domiciliario dos casos. 

- Nunha situación de transmisión non controlada, tras unha avaliación da situación 
epidemiolóxica, hai que escalar as medidas de control podendo  llagar a determinar  o peche 
temporal do centro educativo. 

- Inicialmente o peche do centro sería durante 14 días, aínda que a duración deste período 
podería variar en función da situación epidemiolóxica, da aparición de novos casos que 
desenvolvan síntomas e do nivel de transmisión que se detecte no centro educativo. 

- A reapertura do centro educativo realizarase cando a situación estea controlada e non 
supoña un risco para a comunidade educativa. 

A suspensión da actividade docente presencial implicará a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo en relación coa educación a distancia. Para os efectos de determinar o nivel de 
risco, a autoridade sanitaria pode  reevaluar a transición ao nivel de risco  NR 2 para os casos 
considerados de vulnerabilidade e cualificación de persoal sensible. 
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5.3.7 MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE DOCENTE NON 
PRESENCIAL 

No mes de setembro, os titores identificarán os alumnos que, por falta de recursos ou de conexión, 
puidesen perder o acceso á educación telemática, e notificarano ao equipo directivo. O equipo 
directivo realizará unha listaxe deste alumnado e das súas necesidades no caso dun eventual paso ao 
ensino a distancia. 

O equipo  COVID do centro identificará o alumnado que teña dificultades de conexión ou falta de 
equipamento (necesidades telemáticas) para que a Consellería adopte as medidas oportunas que 
minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.  

O ensino sen contacto será impartida polos docentes ordinarios dos estudantes, que reforcen co 
contido da materia ou a avaliación continua da mesma. preferiblemente a través da aula virtual de 
cada grupo. O persoal docente supervisará aos estudantes impartindo o coñecemento da materia 
virtualmente a través dos contidos dispoñibles proporcionados polo propio mestre ou os dispoñibles 
polo Departamento. Así mesmo, o mestre poderá poñer tarefas aos alumnos 

Para cada caso específico de suspensión da actividade docente presencial, a Consellería pode adoptar 
as medidas adecuadas en relación cos períodos ordinarios de avaliación dos alumnos cando coincidan 
co momento da suspensión. 

O equipo docente formarase nas os aspectos de aulas virtuais que faciliten a xestión educativa e 
pedagóxica en caso de ter que recorrer a formación semipresencial ou non presencial. 

En calquera caso, o coordinador  do equipo  TICs con axuda do seu equipo será o responsable do 
mantemento da aula virtual. O equipo  TICs tamén seguirá coas outras funcións de comunicación coa  
UAC, con  CFR  de Vigo, divulgar accións de formación,... 

 

5.3.8 MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Ao final do período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro, realizarase un proceso de 
reactivación en fases para a continuación da actividade docente.  

As fases establecidas para a reactivación son  orientativas, coa posibilidade de modificar tanto a súa 
duración como a porcentaxe de estudantes incluídos en cada fase. O modelo para aplicar corresponde 
ao Ministerio de Educación co asesoramento do Ministerio de Saúde. 

Sen prexuízo das medidas xerais establecidas no protocolo aprobado polos Ministerios de Educación e 
Saúde, o centro planificou as seguintes fases de reincorporación: 

Fase 1 (Adecuación de espacios) 

- Duración: 2 días.  

Nesta primeira fase, antes da continuación da actividade, o equipo COVID-19 do centro establecerá as 
accións para desenvolver, en colaboración coas autoridades de saúde e educación. 

Obxectivos: (por determinar). 
Revisión do cumprimento deste plan, revisión dos espazos, zonas de paso, estado das aulas, 
sinalización,…  
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Fase 2 (Formación de grupos pequenos)  

- Duración: 1 semana 

A porcentaxe de estudantes na aula simultaneamente será 50%. (Salvo indicacións das autoridades 
pertinentes), os alumnos asistirán en días alternos, cada día a metade da clase.. 

- Obxectivos: (por determinar) 

Capacitar aos estudantes na importancia das medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e 
hixiene de mans. 

Comprobación del uso de mascarillas, seguimiento de los controles de acceso, distanciamiento y uso 
correcto de las zonas de paso. 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en grupos pequeños) 

- Duración: 3 

A porcentaxe de estudantes na aula simultaneamente será 75%. 

- Obxectivos:  

Capacitar aos estudantes na importancia das medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e 
hixiene de mans. 

Comprobación do uso de máscaras, seguimento dos controis de acceso, distanciamento e uso correcto 
das zonas de paso.Fase 4 (fase de reactivación)  

- Duración: 1 mes 

Verificación periódica diaria das condicións e actitudes  dos alumnos. 

Cando suceda isto, os criterios específicos para a volta á normalidade, despois dun peche temporal do 
centro por COVID-19, o  C.E.I. P.  MALLON, seguirá o asesoramento da Inspectora de Educación de 
Zona, a  Xefatura Provincial de Educación e as autoridades sanitarias. 

 

5.3.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DO RISCO DE DIFUSIÓN DA CONTAMINACIÓN 

Estas medidas van enfocadas a previr a aparición de posibles focos de contaminación ou de difusión da 
infección dentro e desde do colexio. É imprescindible un contacto permanente co  Servizo de Alertas 
Epidemiolóxicas de Galicia para os aspectos relacionados con tratamento de sensibles, contactos, ou 
reincorporación de traballadores que permaneceron en situación de illamento.  

Horario e Teléfonos do Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia: 

- De luns a venres, de 8:00 a 15:00  h: 986.88.58.09 

- De luns a venres, a partir das 15:00  h: 649.82.90.90 

- Fin de semana: 649.82.90.90 

Medidas de control do estado de saude:  

Son medidas destinadas a coñecer a situación dos traballadores que non poidan evitar a súa presenza no 
Colexio fronte ao  SARS- CoV-2 e de actuación para previr posibles activacións de potenciais focos de 
transmisión. Para iso é necesario: 

- Valoración do estado  inmunológico actual: Sempre que iso sexa posible, é moi importante a 
realización de test de carácter  inmunológico (test rápido) que valoren a situación das persoas que van 
reincorporarse ao traballo, de tal maneira que se coñeza se houbo contacto co virus, se existe inmunización 
ou se están en potencial situación de transmisión  vírica. 
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A actuación para seguir na realización do devandito test, así como a necesidade da repetición do mesmo 
virá determinado pola interpretación do resultado tal e como resume a táboa seguinte: 
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 Medidas de control de acceso básicas:  
- Valoración de presenza  de síntomas xerais ou específicos (cuestionario  autoaplicado: 
presenta febre, tose ou dificultade respiratoria) 
- En caso temperatura superior a 37,5 ou presenza de síntomas (febre, tose ou dificultade 
respiratoria) actuarase como se indica no apartado de medidas #ante a “sospeita ou activación” 
dun posible caso. 
 

 Medidas de control de acceso adicionais:  
Recoméndase que esta medida fágase co consentimento dos representantes dos traballadores e 
que se definan as persoas concretas que a levarán a cabo e a quen do Colexio informarán dos 
resultados, respectando as limitacións existentes pola  L.Ou. P.D. 
- Posibilidades de medicións de temperatura corporal a distancia nas incorporacións aos 
centros.  Como unha medida complementaria, non obrigatoria nin absoluta, dado que non é 
precisa nin concluínte (termómetro sen contacto, …). No  C.E.I. P.  MALLÓN non levará a cabo esta 
medición de temperatura na incorporación ao centro. 
- Realización previa e periódica de test rápidos aos traballadores, tal e como se indicou no 
apartado de control da saúde (valoración estado  inmunológico). Esta medida é tamén 
complementaria, e esixe o mantemento das normas de hixiene e afastamento, xa que o feito de 
saír negativo nesa proba indica que a persoa non está infectada nese xusto instante, pero pode 
infectarse aos cinco minutos seguintes…  
 

5.3.10 TRABALLADORES QUE REALICEN ACTIVIDADES FORA DOS CENTROS PROPIOS 

As actividades que requiran a realización de viaxes (saídas, excursións) deberán ser planificadas tendo 
en conta as recomendacións e limitacións establecidas polas Autoridades tanto na forma de 
desprazamento (utilización de transportes públicos) como as condicións establecidas no destino (zonas 
con limitacións de mobilidade, corentenas,….). 

Deberán solicitar ao titular do centro de traballo onde desprácense as normas existentes no devandito 
centro para o control da infección, e proporcionar as que vaian aplicar os traballadores do Colexio que 
se despraza. 

Coa información facilitada polo titular do centro de traballo onde desprácense xunto coa información 
actualizada das autoridades sanitarias, deberán analizar se é posible realizar o traballo previsto en 
condicións de seguridade. 

No caso de que sexa necesario, o Colexio deberá adquirir os equipos de protección individual e os 
elementos de protección específicos establecidos polo titular do centro de traballo e/ou as 
autoridades sanitarias. 

Deberán facilitar os equipos de protección individual e  os elementos de protección específicos 
indicados no apartado anterior, xunto coas instrucións e normas necesarias aos traballadores que 
realizarán as actividades fóra dos centros propios.  

Os traballadores deberán utilizar os equipos de protección individual e os elementos de protección 
necesarios ademais de seguir as instrucións e normas facilitadas.  
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5.3.11 OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR NA VOLTA A ACTIVIDADE 

Ademais de todo o exposto nos apartados anteriores durante o desenvolvemento do presente Plan, cabe 
ter tamén en conta outros aspectos que poden condicionar o seu desenvolvemento: 

 A Consulta e participación dos representantes dos traballadores (Delegados de Prevención) 
naqueles aspectos ou medidas que incumben directamente dalgunha ou outra forma aos 
traballadores, por exemplo: controis de temperatura, realización de probas, entrega equipos 
protección, modificación de horarios ou pausas. No  C.E.I. P.  MALLÓN non hai Representantes dos 
traballadores e por tanto non hai Delegados de Prevención. 

 

 Información e formación sobre COVID-19. Débese garantir que todo a persoal conta cunha 
información e formación específica e actualizada sobre as medidas específicas que se implanten. É 
importante subliñar a importancia de ir adaptando a información e a formación en función das 
medidas que vaia actualizando o Ministerio de Sanidade ou a Consellería de Sanidade, para o que 
se require un seguimento continuo das mesmas. 

 

 Hándicap dos posibles diferentes ritmos de volta á actividade que poden condicionar o 
abastecemento de determinados elementos ou materiais (compoñentes, materias primas,…) por 
parte dos provedores. Haberá que ter especial atención ao aprovisionamento de  EPI´ s, 
especialmente máscaras cirúrxicas, máscaras  FPP2, xeles, etc. 

 

 Deberase establecer unha sistemática que garanta a actualización das normas e procedementos de 
actuación segundo as novas indicacións ou pautas que se vaian establecendo desde as autoridades 
sanitarias e que poden condicionar determinadas medidas ou propoñer novas. 
 

6. SEGUIMENTO DO PLAN  

Para o desenvolvemento do Plan e  a análise de implantación de medidas e o seu seguimento o Colexio 
creou   a figura de COORDINADOR  COVID para realizar a coordinación das actividades excepcionais de 
prevención durante a crise do COVID-19, e actuar como punto de referencia para o conxunto das e os 
traballadores do Colexio. No CEIP  MALLÓN asignarase esta función á Directora do Colexio. 

Deben deixar evidencias (rexistros de accións, fotografías,…) de todas as accións que se desenvolvan e toda 
a documentación que poida xerarse: partes de limpeza, controis externos de mantemento, albarás de 
servizos, baixas laborais, sinalización vertical e horizontal,  dispensadores  hidroxeles… 

 

7. VIXENCIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN 

O documento elabórase  para facilitar o retorno paulatino á normalidade, así como a actuación en caso de 
brote, e a vixencia estará CONDICIONADO POLAS PAUTAS E RITMOS QUE INDIQUEN As AUTORIDADES.  
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8. SINOPSE PARA A IMPLANTACIÓN DO PLAN 

A continuación achégase unha sinopse/resumo para facilitar a implantación do PLAN: 

Partindo da situación de arranque do Colexio, o PLAN levará necesariamente a unha definición de 
actuacións previas para deseñar a incorporación ao traballo ou o mantemento da actividade (apartado 5.3. 
do PLAN). 

Todas as accións a implantar por parte do Colexio quedan incluídas dentro destes dous módulos de 
actuación básicos: Medidas Técnicas e Medidas Sanitarias e de Control. 

 

M
ED

ID
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S 

Espacios en Uso 
(Pto. 5.3.1) 

 Medidas Hixiénicas: Limpeza e desinfección. 

 Medidas Organizativas: Normas de acceso e medidas 
técnicas de distanciamento 

Persoal 
(Pto. 5.3.2) 

 Medidas hixiénicas persoales básicas e específicas para 
traballadores 

Distanciamento 
interpersoal (Pto 5.3.3.) 

 Medidas  Técnicas: Normas de acceso e medidas técnicas de 
distanciamento 

Coordinación de 
Actividades Empresariais 

(Pto. 5.3.4) 
 Accións de coordinación en relación a: contratas e público.  

Outros Aspectos 
(Pto. 5.3.8/9) 

 Consulta e Participación 

 Formación e Información 

 Xestión de compras 

 Desprazamentos 

 
 

M
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S 
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N
IT

A
R
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Y
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E 
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N
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O
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Identificación Xestión de 
sensibles 

(Pto. 5.3.5) 

 Identificación e comunicación por parte do Colexio 

 Valoración por parte do persoal médico do servicio de 
prevención alleo 

Medidas de actuación 
ante  “sospeita ou 

activación” de un posible 
caso 

(Pto. 5.3.6) 

 Aillamiento, comunicación e limpeza e desinfección por 
parte do Colexio 

 Identificación de contactos estreitos por parte da Xefatura 
Territorial da Consellería de Sanidade de Pontevedra. 

Medidas de prevención do 
risco de difusión e 

contaminación COVID-19  
(Pto. 5.3.7) 

 Valoración do estado inmunolóxico actual: (test) 

 Medidas de control de acceso  
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9. ANEXOS, CARTEIS, REXISTROS E PLANOS 

Anexo 1: “Relación de Medios Técnicos e Equipos de Protección Individual”  

Anexo 2:   “Limpeza e Desinfección dos Espazos en Uso” 

Anexo 3:   “Medidas Organizativas e Normas de Acceso aos Espazos en Uso” 

Anexo 4:   “Medidas Hixiénicas persoales básicas” 

Anexo 4 bis:   “Medidas Hixiénicas persoales básicas (Información para Proxenitores) 

Anexo 5:   “Medidas Hixiénicas e de Protección frente al COVID-19 para Público” 

Anexo 6:   “Medidas Hixiénicas e de Protección frente ao COVID-19 para Contratas e Empresas 

Concurrentes” 

Anexo 7: “Enquisa de autoavaliación clínica de COVID-19” 

Anexo 8:  “Taboa correlación cos puntos do Plan de adaptación a situación COVID 19 no curso 2020-

2021” 

Anexo 9:  “Cadro de personal e niveis educativos” 

Anexo 10: “Protocolo  de limpeza” 

Anexo 11: “Protocolo de comunicación” 

Anexo 12: “Listado de contactos de alumnos e mestres” 

Anexo 13: “Cadro control Limpeza”  

Anexo 14: “Declaración responsable dos proxenitores” 

Anexo 15: “Procedemento de rexistro de ausencias” 

Anexo 16: “Xogos no recreo” 

Anexo 17: “Plan formativo COVID” 

Anexo 18: “Procedemento CASO POSITIVO” 

Anexo 19: “Declaración Responsable casos COVID” 

 

Cartel 1  “Medidas hixiénicas e de protección frente ao COVID-19 para o público” 

Cartel 2  “Uso obrigatorio de máscara” 

Cartel 3  “Distancia de Seguridade” 

Cartel 4  “Desinfección de mans” 

Cartel 5  “Técnica de desinfección de mans” 

Cartel 6  “Limpeza elementos de uso compartido” 

Cartel 7  “Localización do Xel hidroalcóholico” 

Cartel 8 “ Distancia de Seguridad-Aforo máximo na sala de Mestres” 
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REXISTRO 1 ASIGNACIÓN EQUIPO COVID 

REXISTRO 2 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REXISTRO 2Bis ENTREGA DE MÁSCARAS 

REXISTRO 3 ENTREGA DE INFORMACIÓN 

REXISTRO 4 INVENTARIO MATERIAL POR AULA 

REXISTRO 5 LIMPEZA 

REXISTRO 6 CADRO HORARIOS DE CONVIVENCIA 

REXISTRO 7 ASIGNACIÓN AULAS VIRTUALES 

REXISTRO 8 ASIGNACIÓN VIXIANTES 

REXISTRO 9 DECLARACION RESPONSABLE XUNTA 

REXISTRO 10 NOTA INFORMATIVA PROXENITORES PROCEDIMENTO ANTE UN CASO 

REXISTRO 11 NECESIDADES TELEMÁTICAS 

REXISTRO 12 TELÉFONOS PROXENITORES 

REXISTRO 13 SEGUIMENTO CASOS COVID 

REXISTRO 14 VENTILACIÓN 

REXISTRO 15 COMPROMISO CONTRATAS 

 

PLANO 1 INFANTIL 4_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 2 INFANTIL 5_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 3 INFANTIL 6_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 4 PRIMARIA 1_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 5 PRIMARIA 2_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 6 PRIMARIA 3_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 7 PRIMARIA 4_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 8 PRIMARIA 5_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 9 PRIMARIA 6_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 10 AUDICIÓN E LINGUAXE_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 11  XIMNASIO_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 12 INGLÉS_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 
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3. REGISTRO 

PLANO 13 MÚSICA_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 14 PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 15 RELIXIÓN_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 16 RECREO_PLANO MEDIOS TÉCNICOS_INFANTIL 

PLANO 17 RECREO_PLANO MEDIOS TÉCNICOS_PRIMARIA 

PLANO 18 ENTRADAS NIÑOS_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 

PLANO 19 PLANO VÍAS DE CIRCULACIÓN PLANTA 1 

PLANO 20 PLANO VÍAS DE CIRCULACIÓN PLANTA 2 

PLANO 21 PLANO VÍAS DE CIRCULACIÓN PLANTA 3 

PLANO 22 AULA COVID_PLANO MEDIOS TÉCNICOS 
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