
ACTUACIÓNS ANTE SOSPEITA OU CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19 

O  alumnado,  profesorado  ou  outro  persoal  que  presente  síntomas  respiratorios

compatibles con COVID-19, independentemente do seu estado de vacinación,  non deberá

acudir ao centro educativo ata que teña un resultado dunha proba   diagnóstica   ou no caso

de que non fose posible realizar proba diagnóstica, ata que finalice o período de illamento

mínimo de 7 días e sempre que transcorresen 3 días desde o fin do cadro clínico . Tras o

período de illamento e ata os 10 días posteriores ao comezo de síntomas ou á data de

diagnóstico nos casos asintomáticos, as persoas positivas deberán extremar as precaucións

e reducir todo o posible as interaccións sociais utilizando de forma constante a máscara, de

acordo  á  lexislación  vixente.  Débese  evitar  especialmente,  o  contacto  con  persoas

vulnerables.  En determinadas situacións, como probas  diagnósticas en nenos e naquelas

persoas nas que non se poida extraer outro tipo de mostra do tracto respiratorio, poderase

realizar  PCR en mostras de saliva como unha alternativa de elección á toma de mostra

nasofaríngea 

Actuacións  ante  a  aparición  nunha  aula  de  4  casos  confirmados  ou  menos,  ou

afectación de menos do 20% dos alumnos da clase nun período igual ou inferior a 7

días: 

Os  casos  confirmados  non  deben  acudir  ao  centro  e  deben  permanecer  en

illamento ata transcorridos 3 días do fin do cadro clínico e un mínimo de 7 días desde o

inicio dos síntomas ou desde o diagnóstico en casos asintomáticos. Como se especifica máis

arriba, tampouco as persoas con síntomas compatibles con COVID-19 deberán acudir ao

centro educativo. 
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Tras o período de illamento e ata os 10 días posteriores ao comezo de síntomas ou á

data de  diagnóstico nos casos  asintomáticos,  as  persoas positivas deberán extremar  as

precaucións e reducir todo o posible as interaccións sociais utilizando de forma constante a

máscara,  de  acordo  á  lexislación  vixente.  Débese  evitar  especialmente,  o  contacto  con

persoas vulnerables. Tal como indícase na Adaptación da Estratexia de detección precoz,

vixilancia e control,  non é necesario a realización dunha proba  diagnóstica ao alta para

poder levantar o illamento. 

Ante a aparición dun primeiro caso nunha aula e ata un total de 4, os alumnos e

alumnas dos niveis educativos de infantil e primaria non realizarán corentena (fóra das

persoas con inmunosupresión). O profesorado e outro persoal do centro e a poboación de

12 anos e máis seguirán as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral

de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control publicada o

día 30 de decembro de 2021.  Os centros de educación especial,  considéranse contornas

vulnerables, e aplicaráselles o indicado na Adaptación da Estratexia de detección precoz,

vixilancia  e  control.  Tamén  de  acordo  coa  adaptación  desta  Estratexia,  unicamente

realizarase PDIA aos contactos estreitos vulnerables ou que vivan en contornas vulnerables.

Os e as responsables COVID dos centros educativos, informarán o profesorado e persoal do

centro relacionado coa aula e aos familiares ou titores legais do resto dos nenos e nenas

dunha clase onde se haxan detectado casos confirmados da situación e indicaráselles que

durante os 10 días posteriores á última exposición, extremen as precaucións e reduzan todo

o posible  as  interaccións  sociais  utilizando  de  forma constante  a  máscara  de  acordo  á

lexislación vixente.  Especialmente débese evitar o contacto con persoas vulnerables.  Así

mesmo, indicaráselles que #ante a aparición de síntomas compatibles non acudan a clase e

contacten co sistema sanitario segundo estableceuse en cada CCAA.
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Actuación ante agrupacións de 5 casos confirmados ou máis de infección activa, ou

afectación do 20% ou máis dos alumnos da clase nun período igual ou inferior a 7 días: 

En todos os niveis educativos e respecto ao profesorado e outro persoal do centro,

seguiranse as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á

Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control publicada o día 30 de

decembro de 2021. 4 Tras o período de corentena cando cumpra e ata os 10 días posteriores

ao último día de contacto co caso, deberán extremar as medidas de precaución (utilizar a

máscara  de  acordo  á  lexislación  vixente,  limitación  do  número  de  contactos  sociais…).

Tamén  de  acordo  coa  adaptación  desta  Estratexia,  unicamente  realizarase  PDIA aos

contactos estreitos vulnerables ou que vivan en contornas vulnerables. 

En ningún dos escenarios recoméndase neste momento realizar cribados masivos nos

centros escolares, a non ser que de forma excepcional así o indiquen as autoridades de

saúde pública. Se se considera que se está producindo unha transmisión non controlada nun

centro educativo, os servizos de saúde pública das comunidades autónomas realizarán unha

avaliación de risco para analizar a necesidade de escalar as medidas, valorando en última

instancia,  o  peche  temporal  do  centro  educativo.  Os  mesmos  criterios  aplicaranse  ás

actividades extraescolares que se realizan nos centros educativos.

Ourense 15 de xaneiro de 2022. 

O Director. 

D. José Manuel Rego García.

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 
Rúa Anonio Failde Gago n.º 21. 
CP: 32004. Ourense
T. +34 988 231 026| F. 988 231 026
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/


