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Introdución

O Protocolo de actuación ante a COVID-19 do C.E.I.P. PLURILINGÜE VIRXE DA LUZ
DE

PORTOMARÍN

é un documento público do centro que estará a disposición das

autoridades sanitarias e educativas pertinentes e poderá ser consultado por calquera membro
da comunidade educativa. Por ese motivo será obxecto de difusión na paxina web do centro e
a través doutras canles que o centro considere oportunas.
Para nós é importante trasladarlle ás familias unha información útil sobre como vai
implementar o centro as medidas de seguridade. Por ese motivo daráselles información sobre
as condicións de apertura do centro e dos medios de seguridade e saúde no mesmo, así como
do seu papel de vixilancia na posible aparición de síntomas e de reflexión cos seus fillos/as
sobre a necesidade de manter unha actitude responsable ante as novas normas.
Este documento está formado polos seguintes plans:
1Plan de adaptación do CEIP VIRXE DA LUZ

á situación COVID-19 no curso 2020-

2021.
2 Plan de continxencia do CEIP VIRXE DA LUZ no curso 2020-2021.
3 Plan de acollida do CEIP VIRXE DA LUZ no curso 2020-2021.
O protocolo baséase nas recomendacións e achegas contidas na resolución conxunta da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de
Sanidade, pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o
curso académico 2020/2021 nos centros de ensino non universitario de Galicia.
O retorno á actividade lectiva presencial rexerase polas condicións sanitarias vixentes ao
comezo do curso escolar 2020/21. Ademais do estipulado no presente protocolo, serán de
obrigado cumprimento as normas sobre desinfección e prevención que determine en cada
momento a autoridade sanitaria nos centros educativos.
O conxunto de medidas incluídas no presente documento serán obxecto de revisión continua
en función da evolución do risco sanitario; das decisións que adopten as autoridades
educativas e sanitarias autonómicas e estatais e das decisións que se adopten no propio centro
para a súa constante mellora. Será remitido a Inspección educativa xunto co resto da
documentación correspondente ao inicio de curso.

Son cinco os obxectivos fundamentais deste protocolo:
1 Establecer os procesos para crear unha contorna escolar saudable e segura nas distintas
etapas educativas, mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e
individuais, que deben adoptarse no inicio e no desenvolvemento do curso escolar 2020/2021

por toda a comunidade educativa, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o
risco de contaxio por COVID-19.
2 Fixar unha liña común de actuación no centro ante a situación sobrevinda pola COVID-19,
adaptando o protocolo elaborado pola Xunta a tal efecto.
3 Achegar solucións eficaces ao persoal docente e non docente, familias e alumnado do noso
centro para recuperar, dentro do posible, a normalidade na actividade escolar, tendo en conta
as necesarias precaucións de hixiene, utilización de equipos de protección e distanciamento
físico.
4 Determinar as medidas de detección precoz e a actuación e xestión axeitada ante os
posibles casos, para reaccionar de xeito rápido e efectivo ante unha posible emerxencia.
5 Artellar os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se
teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun
abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

Lexislación e documentación
Plan de Reactivación no ámbito Infantil Xuvenil en relación coa infección polo VIRUS
SARS-CoV 2” de 8 de xuño de 2020, aprobado polo Comité Clínico Sanitario.
Artigo 9 do Real Decreto-Lei 21/2020, de 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención,
contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.
“Acordos para o inicio e desenvolvemento do curso 2020-2021” de 11 de xuño, do
Ministerio de Educación e Formación Profesional.
“Medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte á COVID-19 para centros
educativos no curso escolar 2020-2021” elaborado polo Ministerio de Educación e
Formación Profesional e revisado coas alegacións das Comunidades Autónomas do 22 de
xuño de 2020.
Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19 do 25 de xuño de 2020, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara unha nova normalidade, do Consello da Xunta. Punto 5.
Decreto 90/2020 de 13 de xuño de 2020 polo que se declara a superación da fase III do Plan
para a desescalada das medidas extraordinarias adoptadas para facer fronte á pandemia de
COVID-19. Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2020-2021 aprobada polos conselleiros de Educación,
Universidade e Formación Profesional e de Sanidade.

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso
académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que
se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato.
Outras instrucións que poida editar a Consellería de Educación.

1.

Medidas de prevención básica

1 A hixiene de mans realizarase de xeito frecuente e meticuloso (á entrada, á saída, nos
cambios de clase, antes e despois do recreo), durante ao menos 30 segundos. Débese ter
en conta que cando as mans teñen sucidade visible o xel hidro-alcohólico non é suficiente e é necesario usar auga e xabón.
2 Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
3 Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou usar panos de
papel desbotable, non utilizar nunca as mans.
4 Cada alumno/a ocupe a mesma mesa durante o tempo de estancia no centro escolar,
sempre que sexa posible.
5 Usar panos de papel desbotable para eliminar secrecións respiratorias e tiralos
tras o seu uso nunha papeleira con bolsa e tapa, desinfectando posteriormente as mans.
6 Evitar darse a man.
7 Ventilar as dependencias durante o maior tempo posible, sempre que as condicións
ambientais o permitan.
8 Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal
do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar
unha adecuada hixiene das mans.

9 En todas as aulas e espazos comúns (comedor, biblioteca, pavillón, etc) na zona máis
próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador de xel hidro-alcohólico.
10 Tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público deben establecerse distancias mínimas de seguridade de polo menos 1.5 metros para evitar a acumulación de
persoas nas zonas de acceso, espera e atención ao público. Faranse visibles mediante

marcas no chan.
11 Nas mesas e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia mínima
de 1.5 metros entre o usuario e o persoal, agás naquelas que conten cunha mampara protectora. A distancia farase visible mediante marcas no chan.
12 Camiñar sempre pola dereita nos corredores e espazos comúns seguindo as indicacións.
13 Os aseos limpiaranse e desifectaranse 2 veces durante ao día e o Centro unha
vez ao día como mínimo.
14 No comedor manteranse tamén unha distancia mínima de 1,5 metros, puidendose establecer turnos.

1.1. Datos do centro

Código

Denominación
C.E.I.P. PLURILINGÜE VIRXE DA LUZ

27010520

Enderezo

C.P.

RÚA DO MIÑO, S/N

27170

Localidade

Concello

PORTOMARÍN

PORTOMARÍN

Teléfono
982870645

Provincia
LUGO

Correo electrónico
ceip.virxedaluz@edu.xunta.es
Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvirxedaluz/

1.2. Membros do equipo COVID
Teléfono de contacto
Membro 1

982 87 06 45

Pilar García Rodríguez


Tarefas asignadas






Cargo

Directora

Dirección do centro.
Coordinador COVID.
Interlocutor coa Administración.
Elaboración do Protocolo de Actuación COVID.
Outras

Membro 2

Anabel Vázquez

Tarefas asignadas

Cargo

Mestra especialista en
música

● Membro da Comisión.
● Elaboración do Protocolo de Actuación COVID.
● Listaxe do alumnado e equipo docente para remitir a sanidade en caso de necesidade.
● Outras.

O equipo COVID será referencia para o resto da comunidade educativa. A canle de comunicación establecida polo centro será ao través de reunións conxuntas nas que se garden as medidas de seguridade, sempre que sexa preciso e, preferiblemente, a través de medios telemáticos: comunicación a través de aplicacións de mensaxaría instantánea ou videochamadas.
1.3. Centro de saúde de referencia
Centro CENTRO DE SAÚDE DE PORTOMARÍN
Contacto

Teléfono

982 53 68 33

Mª ASCENSIÓN FDZ. FDZ. / SANTIAGO VILA DÍAZ

1.4. Espazo de illamento

O espazo de illamento COVID habilitado será unha aula no sótano situada entre as antiguas
aulas de Tecnoloxía e a de Audición e Linguaxe ( que non se utiliza) xa que é un espazo amplo
e moi fácil de ventilar. Nel permanecerá aquel alumnado ao que se detecten síntomas mentres non veñen
buscalo. Este espazo será de uso individual e contará con ventilación adecuada, máscaras de protección,
solución hidro alcohólica, papeleira de pedal, bolsas de lixo e panos desbotables.

5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

ETAPA

NIVEL

Nº ALUMNOS/AS

EDUCACIÓN INFANTIL

3anos

6

4anos

4

5anos

6

Nº TOTAL ALUMNOS/AS

16

1º

1

2º

4

3º

3

4º

4

5º

1

6º

5

Nº TOTAL ALUMNOS/AS

18

EDUCACIÓN PRIMARIA

1.6. Cadro de persoal do centro educativo
ETAPA

Nº DE PROFESORADO

INFANTIL

1

PRIMARIA

4

Nº TOTAL DE PROFESORADO

5

1.7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

3,4,5 ANOS

Nº de alumnado asignado

Nivel
16

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

1º, 2º

A

Nº de profesorado asignado

8

Nivel

A

1º, 2º

Grupo

7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA

Nivel

A

Aula

Nº de profesorado asignado

7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA

Nivel

A

Aula

Nº de profesorado asignado

5º, 6º

5

Grupo

Nº de profesorado asignado

3º, 4º

Nº de alumnado asignado

4º,5º,6º

Nº de alumnado asignado 7

Nº de alumnado asignado 6

3º, 4º

5º, 6º

Grupo

Grupo

7

1.8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia

Determinación dos grupos estables de convivencia:
Estableceranse grupos estables de convivencia, constituídos pol@ profesor@ titor@ e polo alumnado
asignado ao grupo que conta cun espazo de referencia, cun máximo de 25 alumnos/as. Tamén poderán
intervir no grupo estable de convivencia o profesorado especialista que imparta docencia no grupo e
persoal de apoio necesario como se ve no cadro do punto anterior. Este persoal especialista entrará á
aula mantendo as medidas xenéricas de protección..
Os membros destes grupos poderán socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de forma estrita. En todo momento, estes grupos deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos.
Cada grupo terá asignada un aula de xeito permanente. Primarase a estancia na aula designada, sen
desprazarse nin a aula de música nin a de inglés, e limitarase a momentos necesarios a utilización doutros espazos escolares, que serán ben especificados
Entrada á aula:
Se fora necesario, no momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos
á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbotables e
solución desinfectante).
Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e permitir
que o alumnado se lave as mans se non o fixo previamente.
Disposición:
Durante as clases nas aulas o alumnado disporase sentado en pupitres orientados cara ao profesor.
Establecerase unha distancia física mínima de 1,5 metros, tomada desde o centro da cadeira onde se
sitúe o alumno/a, respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. As mesas non poderán cambiarse de posición ao longo do día.
A distribución das mesas do alumnado en infantil está determinada pola propia forma do mobiliario
utilizado tradicionalmente en ditas aulas, que supón que haxa un mesmo espazo compartido por varios alumnos/as.
Se ben a distancia interpersoal entre o alumnado de cada mesa non se pode respectar, intentarase que a
distancia entre mesa e mesa sexa a máxima posible.
En xeral, cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. Se o
tamaño da mesma non o permite, adoptaranse as seguintes medidas:
1 Cada alumno/a sentarase sempre no mesmo sitio.

Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o
máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro e medio.
3 Como última medida, imporase o uso da máscara obrigatoria en todo o horario lectivo. Cada
alumno deberá levar consigo duas mascarillas, así como un estuche para guardar a mascarilla
cando non se utilice.
4 Os alumnos estarán obligados a levar as súas propias mascarillas, ainda que a Xunta reparatirá nos
centros para o caso de ser necesarias.
2

Material:
Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado
para evitar o contacto co resto dos compañeiros/as.
Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Recoméndase que no
caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña entre o seu material un xiz ou rotulador de
encerado branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso.
Cada alumno/a debe ter o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes e na
medida do posible todo rotulado co seu nome.
Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado posible. Colgaranse abrigos, mochilas, etc en perchas deixando, se é posible, espazo de separación dun gancho entre uns e outros, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies que poidan ser susceptibles de estar infectadas.
Mobilidade na aula:
Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar
pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.
A dotación hixiénica mínima das aulas debe ser: xabón de mans, xel hidro-alcohólico, papel individual, luvas desbotables, limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión
e sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado, spray de alcohol ao
70%, papeleiras con bolsa protexidas con tapa, algunha máscara de reposto.
Substitucións do profesorado ausente:
A Dirección procurará na asignación de substitucións para as distintas aulas manter os grupos estables
de convivencia, evitando na medida do posíble as rotacións de profesorado.

1.9. Canle de comunicación

Persoal docente e non docente:
Deberá realizar diariamente unha auto enquisa de síntomas para comprobar, no caso de que os
haxa, que estes non sexan compatibles cunha infección por SARSCoV-2 (Anexo I). Debe realizarse
antes da chegada ao centro. No caso que exista unha sintomatoloxía compatible coa COVID debe
comunicarllo a algún dos membros do equipo COVID coa máxima urxencia telefonicamente ou a
través dunha aplicación de mensaxaría instantánea co fin de que se poida organizar a actividade lectiva
tendo en conta a ausencia do mestre/a e para que se poidan tomar as medidas pertinentes. En xeral procurarase a menor rotación posible do persoal e profesorado.
Ademais se a sintomatoloxía é compatible, dito persoal non acudirá ao centro educativo e
chamará ao seu centro de saúde de referencia ou, de ser o caso, aos facultativos da súa mutua.
Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test
diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran.
Alumnado
Os seus pais/nais/titores/as legais realizarán unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria
antes de chegar ao centro, a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARSCoV-2. Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no Anexo I.
No caso de que, na casa, se detectase sintomatoloxía compatible, o alumnado non acudirá ao centro e a
súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos
pais/nais ou titores/as legais. A familia do alumnado afectado comunicará a ausencia á persoa coordinadora
COVID do centro telefonicamente ou a través dunha aplicación de mensaxaría instantánea.
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a, durante a estancia
no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra
ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera
consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora
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 a 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 COVID do
centro telefonicamente ou a través dunha aplicación de mensaxaría instantánea.

1.10. Rexistro de ausencias

É moi importante que as ausencias previstas ou imprevistas do persoal do centro ou do alumnado se
comuniquen ao centro á maior brevidade posíbel ao través dos teléfonos de contacto, mensaxaría instantánea ou axenda escolar no caso do alumnado.
A xustificación das faltas faranse do xeito habitual agás as referentes á situación COVID que serán
xustificadas de acordo co disposto no protocolo xeral das consellerías de Educación e Sanidade.
1.11. Comunicación de incidencias

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, a persoa titular da dirección
é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade ou do Sergas.
Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
Ante un posíbel gromo comunicaranse as incidencias ao Equipo de Coordinación Operativa COVID, órgano da consellería de Educación que será o elemento básico de coordinación e comunicación coa Consellería de Sanidade.
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica para comunicar os
posibles casos detectados e para subministrar información. Será utilizada polo centro educativo para
notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección
de datos. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria.

2.

Medidas xerais de protección individual

2.1. Situación de pupitres

Durante as clases nas aulas o alumnado disporase sentado en pupitres orientados cara a dirección do
posto do profesor/a. Establecerase unha distancia física mínima de 1 metro ( posteriormente ampliada
a 1,5 metros ), tomada desde o centro da cadeira onde se sitúe o alumno/a, respecto dos centros das
restantes cadeiras que a rodeen, no caso das aulas estables de convivencia.
A disposición dos pupitres será permanente e non se poderán mover do lugar asignado.
Na entrada de cada aula encontraráse ubicado o xel hidroalcohólico, panos desbotables e
unha papeleira.
2.2. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais .Uso de espazos de PT e AL:
Os apoios do alumnado de NEAE realizaranse dentro da aula salvo naquelas circunstancias nas que
a atención na aula de apoio sexa a mellor opción. Na medida do posible procurarase restrinxir o número
de profesorado que entre na aula, adscribindo un mestre/a de apoio para cada aula. No caso de atención
do alumnado con necesidades educativas na aula, tanto o alumnado como o profesorado deberán seguir
as instrucións da propia aula e extremaranse as medidas de seguridade mediante o uso de equipos de
protección individual.
Cando os apoios se realicen en espazos asignados a PT e AL o alumnado irá a estas aulas, e volverá a súa, acompañado do seu mestre/a de apoio realizando o percorrido polos corredores que estableza a dirección do centro.
Desinfectaranse as mans na entrada e saída da aula, así como se o alumno/a utiliza o baño, esbirra ou
tuse e naqueles casos que sexa preciso. Manterase sempre que sexa posible a distancia de seguridade e
usaranse máscaras de protección dentro e fóra da aula cando non se poida cumprir coa distancia mínima
de seguridade. Profesorado e alumnado permanecerán con máscara durante o tempo que estean dentro
da aula, salvo as excepcións previstas. Como o proceso de poñerse e quitarse a máscara é en si mesmo
unha situación de risco, deberase adestrar dunha maneira previa o procedemento de poñerse e quitarse a máscara dunha forma segura. Se pola idade, ou polo tipo de alumnado obsérvase que dita

actividade supón un risco maior que a situación que se tenta remediar recoméndase non utilizar este
procedemento. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a
protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva,
establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula.
Limitaranse as interaccións con alumnado doutros grupos.
O alumnado traerá o seu propio estoxo cos materiais (lapis, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaia a
utilizar durante a sesión, non permitíndose que se preste material entre alumnado. Os materiais da aula
deben estar controlados en todo momento, non podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso
directo a eles. Priorizarase o uso de materiais individuais na aula, cada alumno/a traballará co seu
propio material. No caso de ter que traballar con material da aula, é conveniente que na clase haxa
material suficiente para poder facelo de maneira individual.
en si mesmo unha situación de risco, deberase adestrar dunha maneira previa o procedemento de
poñerse e quitarse a máscara dunha forma segura. Se pola idade, ou polo tipo de alumnado obsérvase que dita actividade supón un risco maior que a situación que se tenta remediar recoméndase non utilizar este procedemento. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e
aula. Limitaranse as interaccións con alumnado doutros grupos.
O alumnado traerá o seu propio estoxo cos materiais (lapis, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaia a
utilizar durante a sesión, non permitíndose que se preste material entre alumnado. Os materiais da aula
deben estar controlados en todo momento, non podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso
directo a eles. Priorizarase o uso de materiais individuais na aula, cada alumno/a traballará co seu
propio material. No caso de ter que traballar con material da aula, é conveniente que na clase haxa material suficiente para poder facelo de maneira individual.
Se se ten que traballar de maneira grupal e hai que compartir materiais, o profesorado debe priorizar que
o alumnado extreme as medidas de hixiene e evite tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento.
Os materiais compartidos polo alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por outro/a alumno/a. O proceso de desinfección de materiais utilizados vai depender do tipo de obxecto podendo realizarse mediante varios procedementos: limpeza directa con auga e xabón, limpeza cunha solución hixienizante, uso de sprays de alcohol de 70º, establecendo un período de corentena de 2 días
cando son libros ou material impreso. Tamén haberá que hixienizar os dispositivos electrónicos sempre antes e despois do seu uso. Plastificarase aquel material que sexa posible para proceder á súa desinfección despois de cada uso. Evitarase a utilización de materiais e xogos dos que non se poida garantir
un correcto desinfectado.
Ao final da clase procederase a desinfectar tanto o material individual do alumnado, como a material da
aula de apoio. Tras a limpeza, os materiais empregados para iso refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.
Unha situación especial dentro do aula de apoio é o traballo fonoarticulador por parte do profesorado de Audición e Linguaxe. Nesta situación requírese quitar a máscara de protección. Por iso recoméndase: a máxima ventilación da aula de apoio, a utilización de pantallas faciais individuais para
alumno/a e docente, debendo telas postas toda a sesión ou de máscaras de protección transparentes, cando sexa posible. Ao final de cada sesión deberán desinfectarse as pantallas utilizadas.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de protección e hixiene que poidan xurdir con este alumnado e que precise para a súa atención.
Departamento de Orientación:
Debido a que polo espazo designado para o departamento de orientación pode pasar alumnado, familias
e profesorado e, ademais, a orientadora realiza o seu traballo persoal extremaranse as medidas. Procurarse que a mesa de traballo se manteña illada de posibles infeccións indirectas. Haberá unha dotación hixiénica que consistirá en xel desinfectante hidro-alcohólico, papel desbotable, limpador desinfectante
multiusos de pistola e papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. O aforo máximo
do departamento será de tres persoas. Manterase unha distancia entre as persoas que se atopen neste
espazo de 1,5m. Usaranse máscaras ou outros equipos de protección individual. Poñeranse marcas no
chan que indiquen a distancia a manter. Na porta do despacho informarase do aforo e das medidas de
hixiene que se deben tomar.
A ventá e porta do despacho permanecerán abertas para favorecer a ventilación sempre que sexa posible
por cuestións de confidencialidade. Nas reunións que se supere o aforo máximo, buscarase

outro espazo no centro que si cumpra as condicións.
Garantirase a ventilación natural mentres a dependencia está sendo utilizada. Ademais ventilarase o
recinto despois de cada reunión. Limitaranse as visitas de alumnado e familias ás estritamente necesarias e serán sempre con previa cita e mantendo as medidas de seguridade. Na medida do posible estas
reunións serán telemáticas.
Á entrada ao despacho de Orientación, procederase sempre á desinfección de mans por parte das persoas
que acudan a el. Evitarase compartir material coas persoas que vaian ao despacho e, cando se comparta,
desinfectarase antes e despois. Procurarase dixitalizar o maior número de documentos para evitar a súa
manipulación en papel. No caso de recepción de documentación en papel establecerase un sistema de
corentena dos documentos de dous días.
Unha vez finalizada unha visita no departamento de Orientación, a orientadora procederá á desinfección
das superficies ocupadas mediante o uso do limpiador desinfectante multiusos de pistola e papel desbotable. Tras a limpeza, os materiales empregados tiraranse de forma segura, procedéndose posteriormente
á desinfección de mans.
O teléfono será de uso exclusivo da orientadora e se é utilizado por outras persoa haberá que desinfectalo antes e despois do seu uso. Ao final do horario escolar diario, as mesas do despacho deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.
Procuraranse crear grupos estables de convivencia entre o alumnado que asiste á mesma e evitarase a interacción con alumnos/as que non sexan da aula ordinaria de referencia á que estean adscritos.
Facilitaráselles a comprensión das normas. O persoal docente e non docente que preste atención a este
alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das
máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade. No caso de que o alumnado
non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no
momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e
de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que
sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. Asignarase un aseo no centro
(aseo da Casiña) no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.
Personalizarase o material na medida do posible, asignando un recurso a cada alumno/a e procederase á
súa desinfección despois de cada uso. Evitar a utilización de material e xogos dos que non se poida garantir un correcto desinfectado.
Na utilización de mobiliario común extremaranse as medidas de hixiene entre un uso e outro de distintos
alumnos/as e incluso utilizarase fundas protectoras desbotables e/ou de uso particular. O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos
diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais.
Modelo cuestionario de avaliación
Utilizarase o modelo que figura no protocolo de adaptación ao contexto do COVID 19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 20-21 (Anexo VII).
Durante o primeiro trimestre, e periodicamente ao longo do curso, realizarase unha avaliación dos
procedementos implementados no plan de adaptación. Para a realización desta avaliación pasarase un
modelo de cuestionario aos diferentes ciclos do centro para que o cubran e subliñen os aspectos que
haxa que reformar para a súa mellora.
2.3. Titorías coas familias

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
- Virtual (opción preferente) a través da plataforma de “cisco webex” ou por teléfono.
- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a
reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social.
Todososasistentesátitoríalevaránmáscaraefaránapertinentedesinfeccióndemans.
- Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
- Ao remate da titoría ambos desinfectarán co producto dispoñible na aula o espazo utilizado.

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC
(abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono)
2.4. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

Na medida do posible restrinxiranse as visitas presenciais ao centro e utilizaranse preferiblemente
medios telemáticos.
No caso das familias do alumnado, as canles de información serán preferentemente as que habilite a
Consellería de Educación ou aquelas que xa existían previamente (Abalar, teléfonos, mensaxaría instantánea…). Cando sexa necesaria a súa presenza física tomaranse as medidas oportunas de protección e
distancia.
Dada a importancia fundamental que ten o contacto entre o centro e as familias do alumnado, procurarase manter unha relación fluída e constante coas mesmas, de preferencia dentro do horario establecido para este fin.
Sempre que sexa posible o profesorado manterá dito contacto polas canles oficiais da Consellería, como
son a páxina web oficial do centro, a plataforma Abalar e a aula virtual do centro. Tamén nos casos en
que estes medios non se podan empregar poderase facer uso do teléfono, correo electrónico e mensaxaría instantánea.
No caso dos provedores, visitantes e outro persoal que acceda ao centro, tomaranse as medidas de
protección establecidas no protocolo e, en todo caso, evitarase que coincida coas entradas e saídas do
alumnado así como co período do recreo.
2.5. Uso da máscara no centro

Aínda que sexa posible gardar as distancias mínimas interpersoais que se determinen será obrigado o
uso de máscara de protección, con excepción do nivel de educación infantil.
Todo o alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria ten a obriga de usar máscaras de protección.
Debe explicarse o uso correcto da máscara, xa que un mal uso pode entrañar máis risco de transmisión.
É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor
escolar e na estancia na biblioteca.
O profesorado especialista e de apoio, así como o persoal non docente empregará a máscara continuamente, non só pola súa función de protección, senón tamén polo seu carácter exemplar. Recoméndase que o profesorado titor, pola mesma razón, empregue a máscara de protección de xeito continuo.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que
voluntariamente as usen.
2.6. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando as medidas de hixiene, organización e prevención.
No noso centro, en especial, reforzarase a comunicación coas familias coa finalidade de difundir o plan de
adaptación á situación COVID, programa de acollida e o plan de continxencia. Realizarase nas primeiras
reunións de curso (presenciais ou telemáticas) e a través da páxina web ou abalar móvil ou correo
electrónico ….

3.

Medidas de limpeza

3.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente
Observaranse estritamente todas as medidas recollidas no Protocolo de limpeza e desinfección, que será de cum-

primento obrigatorio para todo o persoal de limpeza, tanto vinculado a empresas privadas como ao persoal do
concello. Todos eles/as terán a obriga de realizar o mantemento e conservación de conformidade coa normativa
vixente.
1 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade
de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao día.
2 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos
das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características, así
como de billas, cisternas e outros elementos dos aseos.
3 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, sala do profesorado,
aula de informática, máquina expendedora, armarios, aseos, cociñas (onde se limpará todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas mans dos estudantes).
4 Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de quenda e ao
finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o
uso individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla cun desinfectante.
5 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar
calquera contacto accidental.
- Limpador/a(mañá):
• Limpeza/desinfección dos baños polo menos dúas veces ao longo da xornadalectiva.
• Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, billas…
• Limpeza/desinfección da biblioteca e do ximnasio despois do período de lecer.
• Vixiarase a limpeza de papeleiras.
• Calquera outra tarefa que xurda.
• Limpeza / desinfección da aula COVID.

- Limpador/as(tarde):
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de usocomún.
• Limpeza e desinfección dosdespachos
• Limpeza e desinfección da sala de Mestres
• Limpeza e desinfección do ximnasio e da biblioteca.
• Ventilación das aulas.

3.2. Distribución horaria do persoal de limpeza
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 2 veces ao día. Polo menos unha delas realizará o seu traballo en horario de
mañá.
A distribución horaria deste persoal depende do Concello
3.3. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
-Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) acabada de preparar ou calquera dos desinfectantes
con actividade viricida 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.
-En todo caso existirá material de desinfección, almacenado de xeito seguro para evitar posibles accidentes co
alumnado, que pode ser utilizado en caso de necesidade.
- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este labor, como
son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.
- Cada unha terá o seu propio carro cos utensiliosbásicos.

- Empregaranse distintivos móviles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que estea a ser
desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo uso.
- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro,
procedéndose ao lavado de mans.

3.4. Cadro de control de limpeza dos aseos
- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que se realizaron
os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
Anexo “rexistro limpeza de baños”.
3.5. Modelo para anotar as ventilacións das aulas
-Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo, de polo menos, 5 minutos
(10 minutos cando a sala ou aula estivese ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar e entre
clases e sempre coas medidas de seguridade necesaria.
-Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.
-Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala
polos menos 5 minutos logo de cada sesión.
- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas.
- Pola mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso,que antes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo correspondente.
- Pola tarde será a limpadora a que anote as ventilacións realizadas.
Anexo “rexistro de ventilación das aulas”.

3.6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empreguen para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos
con tapa, nalgúns casos accionados por pedal e noutros con tapa ou un orificio.
Todo material de hixiene persoal (máscaras, panos, luvas, etc.) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de hixiene persoal).
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro
educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por
eles/as. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o
seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza 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.

4.

Material de protección

4.1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro

O Equipo Covid levará o control, inventario e reparto do material.
Elementos de sinalización e máscaras de protección repartidos pola Consellería.
Material mercado polo centro:
-Dispensadores e xel hidro-alcohólico.
-Papel de mans e panos desbotables.

-Papeleiras con tapa e pedal.
-Mascarillas.
-Luvas e batas desbotables.
-Viseiras protectoras.
-Termómetros de infravermellos.

4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección
- A día 28 de agosto o centro non recibiu o aprovisionamente inicial de máscaras de protección por parte da consellería tal e como recolle o protocolo. O centro garantirá a existencia de máscaras suficiente para as posibles continxencias que poidan xurdir.
- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse uso das existentes no centro en
casonecesario. O centro dota ao persoal dunha lavable e de pantallas de protección.
- O centro, con cargo aos gastos de funcionamento, mercou equipos de protección: máscaras, xel hidroalcohólico,
dispensadores, papeleiras de pedal, panos desbotables, material para desinfectar, luvas…
- O inventario e contabilización dos custos deste material será individualizado respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene.

4.3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
- Antes do comezo de curso repartirase ao persoal docente e non docente o seguinte material:
. Máscaras
. Kit de desinfección que inclúen panos desbotables e desinfectante.
. Xel hidroalcohólico.
- Aos especialistas de PT, AL e DO e se alguén máis o require entregaráselle unha pantalla protectora.
- En cada aula e espazo do centro haberá o seguinte material:
- Xel hidroalcohólico con dispensador.
- Panos desbotables.
- Papeleira.
- Nos baños xabón.
- O Equipo Covid, en colaboración co profesorado e co persoal non docente, serán os encargados de controlar
periódicamente as existencias de material e de comunicar a necesidade da súa reposición

5.

Xestión dos abrochos

5.1. Medidas
A determinación das medidas referidas á xestión dun posible abrocho atópase reflectida no Plan de continxencia do
centro. Como medidas principais:
• O director do centro, que é ademais coordinador do equipo COVID, realizará as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa.
• Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles
con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de
corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
• Cando se sospeite que unha persoa pode estar a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro
educativo seguirase o protocolo de actuación previsto con antelación:
-Levarase ao espazo destinado de uso individual.
- Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), se
non a tivera xa.
- Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.
- Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS
e seguiranse as súas instrucións.
- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
- O 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.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID19 contactará coa Xefatura
Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe 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.
A familia dun neno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para
que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día,
acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.
Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID 19 seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha aula ou grupo de aulas mantendo o funcionamento
do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo.
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias aulas, dun
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes supostos:
1 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.
2 Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a medida
do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.
A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria,
que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días,
no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración
de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente protocolo
relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá
volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.
O equipo COVID-19 do centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no menor prazo de tempo
dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro. A información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma no que figure a identificación persoal, os números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades sanitarias.

5.2. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa
O responsable de realizar as comunicacións será o coordinador do Equipo Covid, tal e como se establece no apartado 11 deste protocolo.

6.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

6.1. Procedemento de solicitudes
- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa
que exerza a dirección do centro o anexo (anexo III do protocolo da Consellería) debidamente cuberto xunto coa
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio :ceip.palas.rei@edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación, xunto co modelo de informe do anexo IV da Consellería)
será enviada vía mail á xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma.
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado
observacións a casuística: docente vulnerable para COVID-19

7.

Medidas de carácter organizativo

7.1. Entradas e saídas
- O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os
tempos de espera nas entradas e saídas.
- O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas familias como
por parte do profesorado.
As entradas, tanto en infantil coma en primaria faranse de maior a menor idade.
Os profesores que teñan clase a 1ª hora ou os titores deberán estar todos nas portas de entrada para acompañar aos
seus alumnos para subir
As saídas faranse do mesmo xeito e os responsables das saídas serán os profesores que teñan clase á última hora.
INCORPORACIÓN DO ALUMNADO
O día 10 de setembro incorporarase 4º e 5º de infntil, educación especial e 1º, 2º e 3º de Primaria.
O día 11 farano 6º de infantil, 4º, 5º e 6º de educación primaria.
Desta forma a incorporación será mais gradual.
En ningún caso se permitirá o acceso dos acompañantes do alumnado ao recinto escolar durante as entradas e saídas, e velarase porque non se formen aglomeracións á entrada, para o que se explicará claramente o procedemento
de entrada e a necesidade dunha estrita puntualidade a través da cartelaría e das reunións de principio de curso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado:
No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar para a entrada ao centro,
tendo en conta sempre a importancia de que non se formen aglomeracións. Os acompañantes sempre deberán usar
máscara.
Unicamente se permitirá a presenza dos proxenitores no centro educativo cando esta sexa requirida. Para outras
xestións o centro establecerá horarios específicos para a atención das familias, non coincidentes con horarios de

entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.
7.2. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
- Diferenciamos porta de entrada para o alumnado e porta de entrada para o resto da comunidade
Organización das entradas:
- O profesorado e o resto da Comunidade Educativa accederán ao centro pola porta principal do edificio.

-O alumnado fará a entrada polo portalón de acceso á pista cuberta e esperarán no patio na zona
sinalada para cada grupo mantendo as distancias según o protocolo e facendo uso da mascarilla, obrigatoria para Educación Primaria, recomendable para Educación Infantil.
Non se permitirá a entrada a ningún acompañante agás en infantil (un só e facendo uso de mascarilla),
para non ter aglomeracións.

Organización das saídas:
Educación Infantil sairá pola porta pegada á entrada á cociña (xunto ás escaleiras) mentres que Educación Primaria sairá pola porta principal do centro.
En ambos casos, sairán á rúa polos portalóns que hai frente ás ventás do comedor, un para os de primaria e outro, o pegado ás escaleiras, para os de infantil.
Procuraráse non facer aglomeracións e esperaráse polos pequenos fóra do recinto agás aos de infantil que
poden esperar nas escaleiras.
O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade, que deberán usar
máscara, excepto cando llo impidan ás súas necesidades educativas especiais. Sería recomendable que nesa
situación, a persoa acompañante utilice unha máscara de protección tendo en conta dita circunstancia.
7.3. Cartelería e sinaléctica
- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería.
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas do sentido de circulación.
-Nos baños colocaranse un semáforo que indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería
recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento.
7.4. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
Desenvolveráse como se detalla nos apartados 7.1. e 7.2.
7.5. Asignación do profesorado encargado da vixilancia dos recreos
A vixiancia dos recreos será realizada polos titores dos seus respectivos cursos.
O recreo que dura 25 minutos faráse na zona asignada a cada grupo de convivencia estable, marcado por
colores.
As merendas deberán ser de pouca cantidade ( unha bebida, un plátano, unha magdalena… ou algo semellante ) xa
que este momento é delicado e de desprotección xa que o alumno esta sen máscara.
Tódolos grupos terán asignada unha zona do campo e durante o tempo de recreo non poderán saír dela para que

desta maneira se poidan manter os grupos estables. Os profesores vixiaran especialmente o cumprimento desta
norma.

8.

Medidas en relación coas familias e ANPA

8.1. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor
- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva son organizadaspola ANPA e o Concello.
- No caso de que se leven a cabo, elaborarase un protocolo que se intregará como anexo ao “Plan de adaptación a
situación COVID-19 para o curso 2020-2021” no que se determinarán as medidas de prevención e protección
fronte ao COVID.

8.2. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no momento
das mesmas. Deste xeito propoñemos:
• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería (posiblemente Cisco Webex)
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita.
- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:
• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial, se a situación
epidemiolóxica o permite.
• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, evitaráse xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.

8.3. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
- As titorías levaranse a cabo con cita previa empregando as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado,
chamada telefónica.
- Serán, preferentemente, telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na biblioteca do centro e coas
seguintes medidas:
• Emprego demáscara.
• Hixiene de mans ao acceder á biblioteca.
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.
• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta dedocumentos.
As reunións de inicio de curso realizaranse por quendas horarias, na Biblioteca e no Comedor do centro, nas
que o titor dará as pautas xerais de organización e funcionamento para o presente curso e tratar temas máis
concretos.
8.4. Normas para a realización de eventos
Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. Dadas as especiais circunstancias, sempre será preciso a súa comunicación á dirección do centro, aprobación polo Claustro e Consello Escolar,
así como a comunicación a Inspección.
As actividades complementarias non se realizarán fóra da aula nin entre distintos niveis. Sempre que sexa posible

realizarase algunha celebración utilizando recursos telemáticos.
Por último, en relación coa ANPA, teremos en consideración as propostas e suxestións aportadas a este fin.
- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e celebracións
de centro. Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrará o Festival de Nadal
ou actos masivos como o Entroido ou Magosto.
- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e correspóndelles aos diferentes equipos docentes a organización deles baixo estas premisas:
• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en quendas.
• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.
• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento.
• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.
- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o aforo e se
respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos.
- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre
todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos recursos que ofrece a nosa vila.

9.

Medidas para o alumnado transportado

9.1. Medidas
- Debido ás características do centro, o transporte escolar non accede ao interior do recinto.
- As entradas e saídas desenvólvense como se establece nos apartados anteriores de entradas e saídas.

10.

Medidas de uso do comedor

10.1. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
Estableceráse unha quenda de comedor.
O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para que o alumnado manteña a suficiente
distancia de seguridade.
O alumnado sentaráse agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza.
Priorizaráse ao alumnado sobre o resto do persoal do centro para o uso do comedor.
10.2. Persoal colaborador

O persoal colaborador serán dous. Terán asignada unha zona, mesas e grupos.

10.3. Persoal de cociña
- 1 cociñeira .
-O persoal de cociña lavará e desinfectará todo o enxoval, electrodomésticos, cadeiras, mesas, chan e utensilios
que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.

11.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

11.1. Aulas compartidas: música, inglés, ximnasio, psicomotricidade…despachos, sala de mestres,…
Extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso compartido. Será obrigatoria a hixiene de mans
nas entradas e saídas das mesmas. A tal efecto haberá xel hidro-alcohólico ao lado da porta, mais sempre nun lugar
no que seu uso poida ser supervisado polo adulto para evitar posibles accidentes co alumnado máis pequeno.
A dotación hixiénica mínima destas aulas debe ser: xabón de mans ou xel hidro-alcohólico, papel individual, luvas
desbotables, limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe do alcance
do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado, spray de alcohol ao 70%, papeleiras con bolsa protexidas
con tapa, algunha máscara de reposto.
Sempre será á entrada a clase cando se realice a operación de desinfección do mobiliario co obxectivo de garantir
que o que se vai a utilizar está desinfectado. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura,
procedéndose posteriormente á desinfección de mans. Procederase a limpar co spray desinfectante a parte do mobiliario que vaian a utilizar, dependendo da idade, será o profesorado ou o alumnado, baixo a vixilancia do profesorado, quen o faga.
Ao inicio da actividade recordaranse ao alumnado as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a
estes espazos de carteis informativos.
Colgaranse os bolsos, maletíns ou mochilas en perchas, deixando espazo de separación de polo menos un ou dous
ganchos entre uns e outros, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies que poidan ser susceptibles de
estar infectadas.
Da aula eliminarase todo aquel mobiliario e material que non achegue nada, coa finalidade de non diminuír a superficie útil da clase. Procurarase reducir a decoración ao mínimo posible para facilitar a limpeza.
As mesas non deberán moverse do seu sitio durante todo o día.
Garantirase unha correcta ventilación da aula, mantendo se é posible as portas e xanelas abertas..
O profesorado especialista recollerá ao grupo de alumnos/as na aula ordinaria e acompañaraos no cambio de aula.
Á hora de finalizar a clase, o profesorado tamén acompañará ao alumnado de novo á súa clase. O alumnado só
levará á aula na que se imparta a especialidade o estritamente necesario, debendo deixar o resto de material na
clase. Unha vez na aula, non se poderá volver a clase a recoller material esquecido. Todo o material do alumno/a
debe estar correctamente identificado.
Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán estar
perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en
cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.
O uso do material planificarase coa menor manipulación posible. Deberá ser hixienizado despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo.
Ventilarase sempre entre un grupo e outro.
Cando os alumnos/as teñan que levar mochilas, abrigos, etc, é preciso parcelar espazos coa distancia de seguridade
correspondente para que o alumnado poida deixar as súas chaquetas... evitando que estas entren en contacto unhas
con outras. O proceso de deixar e recoller pertenzas débese realizar de maneira ordenada evitando aglomeracións.
Ao final da hora, o profesorado comprobará que non queda roupa do alumnado no espazo parcelado destinado para
iso.
Unha vez finalizada a clase, o mobiliario utilizado polo alumnado (e do profesorado se é unha aula compartida),
será desinfectado mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel desbotable.
Ao final do día, as mesas de traballo deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha
correcta desinfección e unha limpeza da aula a fondo.
É recomendable o uso de batas polos mestres/as que deberían ser lavadas diariamente.
Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver as actividades. A tal efecto identificarase o alumnado que presente risco alto ante un posible contaxio por estar encadrado
dentro dos grupos de poboación máis vulnerables: diabetes, enfermidade cardiovascular, respiratoria, etc. Extremaranse as medidas de protección e hixiene na medida do posible.
Estas previsións faranse extensibles ás seguintes aulas, coas seguintes recomendacións específicas:
Aula de música:
• Cando se utilice a aula de música para dar a clase desta materia en vez da aula ordinaria terase en conta a distribución das mesas e cadeiras do alumnado, que debe respectar a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa. En caso de non poder respectarse dita distancia de seguridade, a opción será distribuír un número
de mesas e cadeiras igual ao número máximo de alumnado que pode coincidir ao mesmo tempo na aula, tomando
como referencia a clase que máis alumnos/as ten. Para a distribución dos pupitres, estes colocaranse de forma que
a distancia entre eles sexa máxima. A mesa do profesorado tamén debe entrar na devandita distribución. O alumnado deberá permanecer con máscara durante o tempo que estea dentro da aula, sempre que non sexa incompatible

coa actividade a realizar.
En caso de ser posible e haxa instrumentos suficientes, priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás
colectivas que supoñan diminuír aínda máis a distancia de seguridade e ter que compartir material. No caso de que
o alumnado vaia a utilizar calquera instrumento, deberá desinfectarse as mans antes e despois do seu uso. Evitarase
tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento. Débese evitar a aglomeración de alumnado durante as
actividades. Os instrumentos da aula deben estar controlados en todo momento polo profesorado. Non se
permitirá o préstamo de ningún instrumentos entre alumnado (especialmente se é de vento). No caso de
utilizar instrumentos de vento deberíanse extremar as condicións ambientais da aula con máxima ventilación,
incremento da distancia de seguridade, uso de máscaras (do alumnado que non toca nese momento), e en todo caso
sempre se tocará nunha posición na que non se produza unha exposición directa cara ás persoas que se atopan na
aula. No caso de uso de instrumentos, deixarase un tempo mínimo de 10 minutos ao final da clase para proceder á
súa limpeza, así como para a ventilación da aula.
No caso de que se realicen actividades de canto tamén débense extremar as condicións ambientais da aula con
máxima ventilación, incremento da distancia de seguridade, uso de máscaras, e en todo caso sempre se procederá á
distribución do alumnado de forma que supoña que ningún alumno/a poida proxectar gotas sobre outro/a.
Aula de Inglés:
Aplicaranse as normas xerais de limpeza e coidado dos espazos e materiais.
Ximnasio e aula de psicomotricidade (apartado Educación Física)
Despacho de dirección
Establecerase un aforo máximo de 2 persoas . Sempre será obrigatorio o uso de máscara. Evitar a realización
de reunións no devandito espazo cando se supere o aforo máximo. En caso de superarse o aforo máximo,
habilitarase outro espazo para a realización da reunión. Na porta do despacho poñerase información visual
indicando o aforo máximo e as normas de hixiene da dependencia. Do despacho eliminarase todo aquel mobiliario
que non achegue nada, coa finalidade de non diminuír a superficie útil. Débese garantir a ventilación mentres a
dependencia estea a ser utilizada. As portas e as xanelas do despacho permanecerán abertas, sempre que sexa
posible por cuestións de confidencialidade. Reducirase a visita de alumnado e proxenitores aos despachos do
equipo directivo ao estritamente necesario. Fomentarase o uso de medios telemáticos.
Se na visita dunha persoa ao despacho prodúcese entrega de documentación en formato papel, este gardarase nunha caixa e deberá pasar o período de corentena de polo menos dous días. Tras a visita dunha persoa ao despacho,
procederase á desinfección das superficies ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola
e papel desbotable. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans. O uso do teléfono será de uso exclusivo do director que ocupa o espazo. Utilizarase o altofalante e, se non é posible, desinfectarase antes e despois do seu uso. Colgar bolsos, maletíns ou mochilas en perchas deixando espazo de separación de polo menos un ou dous ganchos entre uns e outros, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies que poidan ser susceptibles de estar infectadas. Ao final do horario escolar diario, as mesas dos despachos deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección. Extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto coas
persoas.

Sala de profesorado:
Será obligatorio o uso de máscara. Na porta da sala do profesorado porase información visual relativa ao seu aforo
e ás medidas de seguridade e hixiene. É recomendable sentarse deixando espazo libre entre os docentes e non
facelo fronte a fronte. Antes e despois de ocupar un posto debe desinfectarse co limpador multiusos ou co spray.
Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección
de mans. A prioridade de permanencia na sala débea ter o profesorado de garda que é quen está a realizar unha
función docente activa nese momento ou calquera outro docente que realice nese instante unha función escolar
determinada. Débese garantir a ventilación natural da sala do profesorado mentres estea a ser utilizada. O profesorado evitará compartir material entre eles. En caso de ter que compartilo, será posteriormente desinfectado. Procederase á desinfección das mans antes e despois de entrar na sala ou de usar algo que se atope neste espazo. Ao final
do día as mesas da sala do profesorado deben quedar totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha
correcta desinfección, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto coas persoas.

11.2. Educación física
En clase de Educación Física o alumnado pode tender a relaxar as normas de protección ao darse un ambiente

propicio para iso, polo que temos que telo en conta. Debe ser precisamente nesta contorna onde quizais deba extremarse máis a concienciación do alumnado para traballar de forma segura e responsable.
As clases levaranse a cabo no ximnasio e no patio, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan . O
alumnado irá acompañado polo mestre de EF tanto na saída da aula como na volta á mesma, seguindo o
camiño marcado polos corredores.
Priorizaranse as actividades ao aire libre, cando a climatoloxía o permita, a outras que se realicen no interior de
espazos pechados.
Cando as actividades se realicen no ximnasio, este deberá estar suficientemente ventilado durante
a totalidade da actividade e de maneira posterior a ela. O acceso e a saída ao pavillón farase con especial
precaución para que o alumnado garde as distancias de seguridade en todo momento.
Os vestiarios e as duchas permanecerán pechados polo que o alumnado virá coa roupa de deporte desde casa.
O alumnado virá cunha botella de auga propia, claramente identificada e prohibirase que poida beber auga da
botella doutro compañeiro/a. Sería conveniente ter en conta unha serie de medidas relacionadas coas actividades
a realizar :
1 Priorizar as actividades sen contacto físico.
2 Promover actividades que permitan o distanciamento físico entre o alumnado (mínimo 1'5 metros). Pódense
acoutar espazos para realizar as actividades.
3 Se a actividade non o impide, o alumnado deberá utilizar de maneira obrigatoria a máscara de protección.
4 Controlar as actividades que supoñan un requirimento físico maior, que signifiquen a proxección de gotículas.
Tratar de evitar que o alumnado corra en liña a pouca distancia un do outro.
5 Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectarse as mans. É importante extremar
a hixiene no ámbito deportivo.
En canto ao material, deberanse seguir as seguintes recomendacións:
1 Planificar adecuadamente a realización das actividades tendo en conta os tempos de preparación das mesmas e
os tempos de desinfección posteriores do material.
2 O material debe estar controlado en todo momento, non podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso
directo a el. Estará totalmente prohibido que o alumnado ou calquera outra persoa sen permiso dos mestres de EF
teña acceso ao almacén de material.
3 O profesor será quen entregue sempre o material en cada clase, debendo evitar as aglomeracións durante o devandito proceso.
4 Ao final do uso dun material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno/a.
5 O material será de uso individual. Ao final da clase, destinarase un tempo para a súa desinfección (o material
non debe volver ao almacén sen estar desinfectado xa que é fundamental mantelo como zona limpa).
6 As actividades que impliquen compartir material desaconséllanse este curso.
7 Priorizar o uso de materiais que sexan sinxelos de desinfectar.
8 Sería conveniente que o alumnado traia máscara de reposto por se rompe a que leva posta por causa da actividade deportiva.
O departamento de EF será a zona limpa de traballo para o profesorado de educación física. Só terá acceso a el o
profesorado do departamento co fin de que devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas.
Estas medidas tamén son extensibles á aula de Psicomotricidade á que acoden os alumnos/as de EI.
Primaráse a actividade ao aire libre, especialmente cando non exista espazo suficiente para manter a distancia
física de seguridade.
11.3. Cambio de aula
- Aolongo deste curso soamente se contemplan as seguintes situacións nas que son necesarios cambios de aula:
• Para ir ás aulas de música e inglés, cando sexa preciso.
• Para ir ao ximnasio /pavillón
• Para ir á aula de valores cívicos e socias (soamente o alumnado matriculado nesa área)
• Asistencia a sesións de AL/Orientación
• Para ir ao baño e ao comedor.
• Para ir á biblioteca.
- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respetando a distancia de 1m, seguindo
a ruta deseñada de circulación.
- No caso das aulas de música, ximnasio, inglés e aula de valores, para garantir que os espazos están baleiros e
ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o mestre especialista os vaia buscar.

11.4. Biblioteca
As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas as xerais establecidas no
protocolo. En principio a Biblioteca non funcionara o 1º trimestre, sendo sustituida por biliotecas de aula
das que se encargarán os titores.
Como medidas xerais a biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo.
A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, se fose
posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utilizados
de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá permanecer en
caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de
mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional.
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

11.5. Aseos

Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro.
1 En EI repartirase os servcios entre os alumnos. Non obstante os servicios principias terán que acoller a 3 aulas.
Lavarán as mans sempre antes e despois do seu uso.
2 En EP asignaranse grupos de aseos para cada nivel/ciclo.
Establecerase un aforo máximo, que limitará o número de alumnado que poida acceder simultaneamente. O profesorado coidará que non se faga un uso simultáneo do servizo por parte do alumnado da súa aula, utilizando
algún instrumento tipo semáforo verde/rojo.
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o

12.

Medidas especiais para os recreos

12.1. Horarios e espazos
O horario do recreo será dende as 10:45 ata as 11:10.
Irán todos por orde á pista cuberta, e
 Azul para os de EI
 Vermello para os de 1º e 2º
 Verde para os de 3º e 4º de
 Negro para os de 5º e 6º de

ocuparán o seu espazo sinalado por unha cor:
de EP
EP
EP

Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio.
No caso de condicións meteorolóxicas desfavorables o recreo se realizará dentro das aulas sendo atendido
polo titor ou especialista de apoio.
Marcaráse no chan a sinalización que lembre as distancias de seguridade.
Dadas as novas circunstacias derivadas deste horario se contempla a posibilidade de que entre periodos de clase, e
aproveitando o tempo de ventilación das aulas, o alumnado poda ter algún momento de descanso.
12.2. Profesorado de vixilancia
No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando a presenza de profesorado. Prohibirase o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos.

O profesorado de vixilancia velará para evitar a interacción entre alumnado de distintos grupos de convivencia estable, coidando que cada grupo permaneza dentro da súa área de xogo.
Se atenderá especialmente nos momentos de entrada e saída ao recreo, así como o uso que se realice dos baños.
O horario de vixilancia do recreo se establecerá entre os titores e os profesores especialistas de apoio.

13.

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous
primeiros cursos de primaria

13.1. Metodoloxía e uso de baños
Metodoloxía:
As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de prever o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros.
Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e
serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.
Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico. Debe terse en
consideración que o uso do xel hidro-alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O alumnado
deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá usar un dos
aseos máis próximos á entrada do centro
No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo
deberá portar as proteccións individuais axeitadas.
13.2. Actividades e merenda
A merenda realizarase de xeito individual dentro da aula. O alumnado lavará as mans antes e despois. Para
ese momento deixarase un tempo dentro do horario.
A pesar da especial dificultade da medida dependendo da etapa escolar, cada alumno/a traerá unha botella de auga
co seu nome posto para a súa correcta hidratación durante o día. Traerá a súa merenda nun recipiente pechado para
protexer a comida até o seu consumo e para non apoiar a comida noutras superficies. Procurarase que non saian ao
patio con comida. Tratarase de impedir que o alumnado comparta almorzo ou botellas de auga.
En infantil as celebracións de cumpreanos supón unha actividade moi importante e significativa, que motiva ao
alumnado. Orabén, as celebracións de cumpreanos quedarán limitadas a cantos e parabéns, felicitacións..., sen
permitirse compartir alimentos nin obxectos de ningún tipo como agasallo.

14.

Previsións específicas para o profesorado

14.1.

Medidas

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de uso docente,
do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.
Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a sala de mestres, xa que ten
as dimensións axeitadas para manter unha distancia social.
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres.
• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas dese nivel ou ciclo, coas medidas de
seguridade reflectidas neste plan.
• Cando non sexa posible cumprir as normas de protección e aforo ou cando se estime oportuno por algún
particular, as reunións realizaranse de xeito telemático.
Deste xeito, establécese como preferente, os medios telemáticos.
• Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non presencial
mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que
ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos
físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.
Sala de mestres:
• Corresponde ao profesorado manter una conducta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección
polo que será necesrio hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor (mesa, cadeira…) e os elementos de uso común como teclados, pantallas, máquinas de café, e calquera elemento susceptible de contaxio por
contacto. Prestarase especial atención á ventilación dasala.
• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira.
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos de traballo
con xelhidroalcohólico.
• Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira para tirar os vasos desbotables.

14.2.

Órganos colexiados

O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos colexiados do centro,
mediante o uso de ser o caso de ferramentas de comunicación a distancia.
De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o
contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o contido das
súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado
na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un
documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.
Reunións de ciclo, CCP, DO.e diferentes comisións de profesorado:
Realizaranse presencialmente as estritamente necesarias en espazos que permitan cumprir a distancia de
seguridade de 1,5 metros, Nelas o profesorado levará máscara de protección. Cando non se poden cumprir
estas medidas faranse telematicamente.

15.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

15.1. Formación en educación en saúde
De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos programas formativos existentes no
centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19. No plan existirá
unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter
transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV2.
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención,
hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde
da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e
actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira
que se poida traballar a saúde de forma integral. Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante
no cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera
contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do
cumprimento das normas.
A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable
nos centros educativos a través dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e Contratos programa,
entre outros. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais
de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso
2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.
O equipo Covid do centro formado por director, orientadora y secretaria realizara un curso de formación de 8 horas
a primeiros de setembro.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou mediante
fórmulas de teleformación, a información suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de
prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021
incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.
15.2. Difusión das medidas de prevención e protección
Realizarase unha difusión da información das medidas de prevención que realice a Consellería de
Sanidade e Educación a toda a comunidade educativa mediante:
•páxina web do centro, como medio habitual e preferente.
•abalarmóbil
•correo electrónico (nos casos de dificultade para chegar ás familias valorarase o envío de trípticos
ou documentación en papel por correo ordinario ou en man).
•cartelería proporcionada por ambas consellerías, infografías de elaboración propia do centro para as
familias ou adaptada ao alumnado.
Facilitarase en todo momento o acceso a documentación do centro a toda a comunidade educativa, así
como promover a realización de charlas formativas de interese.
O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro
considere oportunas. Salvo o s datos persoais, sensibles e de carácter confidencial que serán borrados ou ocultados agás para os efectos do seu propio funcionamento.

15.3. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
- Todo o profesorado do centro terá unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e dixital.
- En calquera caso, o coordinador do equipo Tics será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual
(xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica). O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman
parte das tarefas do equipo Tics, polo que non supón ningún cambio.
- Facilitarase ao alumnado a inscripción na aula virtual e o profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece

o funcionamento da mesma e a metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia.
- Os titores identificaran ao alumnado que, por mor de falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo, que fará una
listaxe dese alumnado e as súas necesidades.

15.4. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas
pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser
coñecidas polo conxunto da comunidade educativa. Este documento se achega como Plan de Acollida
- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil.
15.5. Difusión do plan
O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención,
hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa.
Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de prevención e hixiene
aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.
Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que
poidan xurdir: correo electrónico, aplicación de mensaxaría instantánea, videochamada e chamada telefónica.
Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das medidas de
prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das
autoridades sanitarias.
Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando as medidas de hixiene, organización e prevención. En especial, reforzarase
a comunicación coas familias coa finalidade de difundir o plan de adaptación á situación COVID e o plan de continxencia. Realizarase nas primeiras reunións de curso (presenciais ou telemáticas) e a través da páxina web.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª ________________________________________________, con DNI número __________________,
como pai/nai/titor legal do alumno/a ______________________________________________,
matriculado no curso _________, do centro educativo ______________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE
Realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NONenvialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:
- se o alumno/a ten polo menos un dos síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co
seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo.
- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 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 COVID do centro.

SI
Síntomas respiratorios Febre maior de 37,5ºC
Tose seca
Dificultade respiratoria
Outros síntomas

Fatiga severa
Dor muscular
Falta de olfacto
Falta de gusto
Diarrea

Tivo CONTACTO

cunha persoa COVID-19 confirmado?
nas últimas 2 semanas? cunha persoa en illamento por sospeita de infección por
COVID-19?
CONVIVIU nas últimas cunha persoa COVID-19 confirmado?
2 semanas?
cunha persoa en illamento por sospeita de infección por
COVID-19?

En _____________, a ___ de __________ de 2020.

Asdo. _______________________

NON

ANEXO: Rexistro de ausencias de ALUMNADO con síntomas de enfermidade

e
Hora

D I VO C al ua a e s u o v e L

Nome

ortne co auidu cA

osruC

Data

Sintomatoloxía COVID. Segundo
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID19. No caso de ter
outra sintomatoloxía, anotarase no
espazo “outras notas de interese” e
non se trasladará á aula COVID.

Hora de
recollida,
(adxuntar
nado asi-

Persoa que o/ Persoa que
a trasladou ao chamou á faespazo
COVID-19

milia

folla de
recollida
do alumnada)

SI

SI

SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON
SI

NON NON
SI
SI

NON

NON NON

SI

SI

NON

NON NON

SI

Sinatura do responsable COVID.
Outras notas de interese

C.E.I.P. Plurilingüe Virxe da Luz
Rúa do Miño s/n 27170 Portomarín (Lugo)
Tlf.: 982870645
ceip.virxedaluz@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipvirxedaluz/

ANEXO: Rexistro de ausencias de PERSOAL NON DOCENTE con síntomas de enfermidade
Sintomatoloxía COVID. Segundo
Sinatura do responsable
COVID.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍ-

Nome

Data
e
Hora

Levouse á aula
COVID

NICA DO COVID19. No caso de ter
outra sintomatoloxía, anotarase no
espazo “outras notas de interese” e
non se trasladará á aula COVID.

Acudiu ao centro

SI

SI

SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI
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SI

NON
SI

NON

NON

NON

Outras notas de interese

C.E.I.P. Plurilingüe Virxe da Luz
Rúa do Miño s/n 27170 Portomarín (Lugo)
Tlf.: 982870645
ceip.virxedaluz@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipvirxedaluz/

ANEXO: Rexistro de ausencias de PROFESORADO con síntomas de enfermidade

Nome

Data
e
Hora

Sintomatoloxía COVID. Segundo
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID19. No caso de ter
outra sintomatoloxía, anotarase no Acudiu ao centro
espazo “outras notas de interese” e

Sinatura do responsable COVID .

Levouse á aula COVID

non se trasladará á aula COVID.
SI

SI

SI

NON
SI

NON
SI
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SI

NON
SI

NON
SI

NON
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NON
SI
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NON
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NON
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NON
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NON
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SI

NON
SI

NON
SI

NON
SI
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NON

NON

NON

Outras notas de interese

C.E.I.P. Plurilingüe Virxe da Luz
Rúa do Miño s/n 27170 Portomarín (Lugo)
Tlf.: 982870645
ceip.virxedaluz@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipvirxedaluz/

CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA _______________

MES: ____________________

SEMANA: DO _____ AO _____

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

C.E.I.P. Plurilingüe Virxe da Luz
Rúa do Miño s/n 27170 Portomarín (Lugo)
Tlf.: 982870645
ceip.virxedaluz@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipvirxedaluz/

CONTROL LIMPEZA ASEO: ________________
MES: __________________
Día

Hora

Firma responsable da Observacións
limpeza

MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE

SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :
Código Postal:

Localidade:

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal:
Localidade:
Posto de traballo:

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal
sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de
2020
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que
obran no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.

,
Sinatura:
DIRECTOR/A DO CENTRO
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de

de 2020

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE
NO CENTRO EDUCATIVO

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021,
se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de
ensino non universitario dependentes da Consellería.
No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de
protección existentes para o solicitante.
D./Dna.

solicitou a súa

consideración como persoal sensible.
Polo exposto, D./Dna.
calidade

de

, na súa
Director/a

do

centro

de

ensino

público

,
INFORMA:
Marcar con X ou tachar o que non proceda

Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente,
persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría.
Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a
hixiene das mans consonte ao protocolo.
Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.
Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo
alumnado.
Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc.) existe unha
separación de 1,5 metros entre os postos.
Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros
diante das persoas que acoden ao centro.
E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de .

Asinase o presente informe con data __ /__ /2020 (sinatura e selo)
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PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO
FRENTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria
Santiago de Compostela, 06 de Outubro de 2020

1

Este documento estará en permanente revisión e actualización e dispoñible na páxina
web corporativa do Servizo Galego de Saúde a través da seguinte ligazón:
https://coronavirus.sergas.gal/

Versión 1: 03/09/2020
Versión 2: 06/10/2020
Versión 3: 09/10/2020 (en vigor)

Cambios nesta versión:
Na páxina 6 elimínase a indicación de que “permaneceránno domicilio os irmáns/ás do caso sospei-

toso escolarizados no mesmo centro ata o resultado das probas”, pola indicación de
que“Osconviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interacións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.”
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1.

OBXECTIVO

O obxectivo do documento é servir de guía para a detección e manexo do alumnado, persoal
docente, persoal non docente e conviventes con sospeita/confirmación de infección por SARSCoV-2.

2.
2.1.

PROCEDEMENTO DE MANEXO DO CASO SOSPEITOSO
Abordaxe do caso sospeitoso cando está fora do centro educativo (ANEXO 1)

Tanto os alumnos/as, como o persoal docente, persoal non docente e os conviventes deberán
realizar diariamente a “Enquisa de autoavaliación clínica do Covid-19”, na que se valoran os síntomas que se presentan con maior frecuencia na Covid-19 (febre maior de 37,5ºC, tose seca,
dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto,
odinofaxia e diarrea), o que permitirá detectar precozmente a sospeita de ter infección por
SARS-CoV-2.
De presentar calquera destes síntomas non deberán acudir ao centro escolar, informar ao centro educativo e facer obrigatoriamente illamento.
Así mesmo, poñeranse en contacto en 24/48 horas co seu centro de saúde ou consultorio médico para solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra, médico de atención primaria, mutua,
se non conseguise contactar pode chamar ao 881002021. No caso de sintomatoloxía grave ou
dificultade respiratoria severa e de inicio brusco, chamará ao servizo de urxencias/061. Os profesionais sanitarios serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que
consideren necesarias para confirmar o caso, que deberá seguir as indicacións do persoal sanitario correspondente.
Para documentar a ausencia por cuestións sanitarias derivadas da Covid-19 non será necesaria
ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As
ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo
de prevención de absentismo escolar.

4
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2.2.

Abordaxe do caso sospeitoso cando está no centro educativo (ANEXO 2)

Os alumnos/as, persoal docente, persoal non docente que presenten sintomatoloxía compatible
coa Covid-19 estando no centro educativo (febre maior de 37,5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto, odinofaxia e diarrea)
serán considerados casos sospeitosos de infección por SARS-CoV-2, e deberán ser trasladados, á
sala habilitada para o illamento con máscara cirúrxica, e acompañados dun profesor que tamén
levará máscara cirúrxica. Como excepción, a persoa acompañante utilizará bata desbotable,
máscara tipo FPP2 xunto cunha pantalla, no caso de que o alumno estea exento do uso da máscara por xustificación médica ou se trate dun/ha alumno/a de entre 3 e 6 aos, sen obrigatoriedade do uso da máscara. Esta sala de illamento deberá ter unha ventilación axeitada e estar provisto de xel hidroalcoholico, panos desbotables e papeleira de pedal.
Contactar co responsable do “Equipo COVID do Centro Educativo”.
Simultaneamente, o responsable de este equipo, deberá informar da situación a familia ou persoa de referencia, que deberá presentarse no centro a maior brevidade posible para levalo ao
seu domicilio.
A continuación, a familia, persoa responsable ou o propio paciente (se está en condicións) poñerase en contacto telefónico co seu pediatra, médico de atención primaria, mutua. Se non conseguise contactar pode chamar ao 881002021. No caso de sintomatoloxía grave ou dificultade respiratoria severa de inicio brusco, chamará ao servizo de urxencias/061.
A persoa con síntomas compatibles coa Covid, considerase caso sospeitoso e deberá permanecer
illado no seu domicilio ata dispoñer dos resultados das probas diagnósticas. Os conviventesdunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre
á espera do resultado, evitarán as interacións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir
tanto á escola como ao seu posto de traballo.
Os profesionais sanitarios serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que consideren necesarias para confirmar o caso.
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3.
PROCEDEMENTO DE MANEXO DO CASO CONFIRMADO E SEGUIMENTO DOS CONTACTOS (ANEXO 3)
No caso da confirmación diagnóstica dun caso de Covid-19 os profesionais sanitarios de atención primaria poñeranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia (pai, nai, titor,
...) para informarlle do resultado positivo das probas, realizar o seguimento clínico e facer fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento. Ademais, se as condicións socio-sanitarias o permiten,
e o paciente ou a persoa responsable da o seu consentimento, serán incluídos na plataforma
TELEA para o seguimento do paciente de forma telemática dende o domicilio do paciente.
A denominada central de seguimento de contactos (CSC) poñerase en contacto coas persoas de
referencia (pais de menor de idade, titor, ...) ou directamente no caso dos alumnos maiores de
idade, para a identificación do centro de ensino. No caso do persoal docente e non docente,
deberán ser identificados como profesionais do ámbito educativo e en que centro traballan.
Unha vez localizado o centro de ensinanza, enviarase a listaxe de confirmados ao “Equipo COVID centro educativo” (ECCE), a través da aplicación “EduCovid”, xunto coa solicitude de que lle
envíe a listaxe de contactos estreitos do centro escolar.
Para elaborar esta listaxe o ECCE definirá a “Rede de contactos” de cada alumno/a confirmado
que incluirá: compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os
recreos, etc...).
Unha vez definida a rede de contactos polo ECCE, este poñerase en contacto coa Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da provincia correspondente, para concretar quen son os contactos estreitos.

O período a considerar é dende 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento en
que o caso é illado. Nos casos asintomáticos diagnosticados por proba diagnóstica de infección
activa por SARS-CoV-2 (PDIA), os contactos buscaranse dende 2 días antes da data da realización da toma de mostra para o diagnóstico.
A continuación o ECCE enviará a listaxe final de contactos estreitos á CSC, a través da aplicación
Educa-COVID. Lembrar a obrigatoriedade de extremar a confidencialidade profesional acerca da
información do menor.
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A ECCE tamén informará ao “Equipo COVID escola” do seu centro de saúde de referencia da
presencia dun caso positivo.

Quen conforma a rede de contactos nos centros educativos?
A definición da rede de contactos nos centros educativos establecese por aquelas persoas situadas a menos de 2 metros da persoa Covid positivo. Esta labor é a establecida para os Equipos
Covid dos centros educativos.

No caso do transporte escolar: establecerase un radio de 2 metros para a identificar
arede de contactos de cada un dos/as alumnos/as
1.

9

2. No caso de aulas, laboratorios, comedores e outros espazos:adoptarase o mesmo

criterio do radio de 2 metros arredor da persoa positiva.
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Quen identifica os contactos estreitos nos centros educativos?
A identificación dos contactos estreitos implica a avaliación individualizada doutras variables
como o uso correcto da máscara, entre outros. Só a Autoridade Sanitaria (neste caso a
Xefatura Territorial) pode identificar os contactos estreitos e decretar a corentena dos individuos.
Os criterios xerais do Servizo Galego de Saúde para a identificación dos contactos estreitos son
os seguintes:
No primeiro ciclo de educación infantil, entenderase contacto estreito a todas as persoaspertencentes ao grupo de convivencia estable, dado que neste ciclo, non hai obriga da uti-lización da
máscara.
Para os niveis do segundo ciclo de educación infantil e restantes por encima dos 6 anos, identificarase como contacto estreito a calquera persoa que puidese compartir es-pazo co confirmado
a unha distancia <2 metros arredor do caso durante mais de 15 mi-nutos salvo que se poida
asegurar que se realizou un uso adecuado da máscara. A ava-liación do uso adecuado da máscara será realizada polo profesor/titor da aula e/ou o res-ponsable COVID-19 do centro educativo.
Os conviventes dos casos confirmados.
Calquera profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador. Que comparti-se espazo cun caso confirmado a unha distancia <2 metros do caso sen a utilización co - rrecta da
mascara durante mais de 15 minutos.

Unha vez recibida a listaxe, a CSC, comunicaranse coas persoas propostas como contactos estreitos e realizaralle a enquisa epidemiolóxica, seguimento telefónico e detección de casos sospeitosos.
O seguimento dos contactos realizarase ata finalizar o período de corentena.
En determinadas situacións e tras a avaliación do risco, poderán establecerse pautas de seguimento específicas ante contactos estreitos que realicen actividades consideradas esenciais. Una
vez estudados os contactos e establecidas as medidas de corentena para aqueles considerados
como estreitos, as actividades docentes continuarán de forma normal, extremando as medidas
de precaución e realizando una vixilancia pasiva do centro.
11
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4.

ACCESO A INFORMACIÓN RELACIONADA CO VIRUS SARS CoV-2 E A COVID-19.

4.1. Recursos formativos aos equipos Covid dos centros educativos e á comunidadeeducativa.
A Consellería de Sanidade elaborou os recursos formativos pertinentes co obxectivo de ofrecer
os coñecementos necesarios aos equipos Covid e á comunidade educativa que permitan unha
maior seguridade e maior información ao conxunto de alumnos, profesores e restante comunidade educativa.
a)
Vídeos formativos sobre a Covid. Elaboráronse 4 vídeos que contaron coa participación
de un médico de familia e 3 enfermeiras especialistas en enfermería familiar e comunitaria na
que expoñen as características da infección por coronavirus e as características na poboación infantil, medidas de prevención, vixilancia e control e interrelación entre os “Equipos covid-escolas” e os “Equipos covid dos centros educativos”.
b)

Documentación de lectura sobre curso de formación para os docentes.

c)
Material de diapositivas para a exposición por parte do profesorado ao resto dos profesionais, se fose necesario.
4.2.

“Equipos COVID Escolas”

Os equipos COVID escolas están formados polos profesionais sanitarias do centro de saúde considerado como referente para cada centro docente.
A este equipo poderán consultar os “Equipos Covid dos centros educativos” todas aquela dúbidas que poidan ter relación co virus SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19.
4.3

Ante un gromo escolar

En caso de identificación dun gromo ante as posibles dúbidas deberá chamarse á Xefatura Territorial da Provincia/Servizo de vixilancia epidemiolóxica ou ao Servizo de Alerta Epidemiolóxica
de Galicia (SAEG).

Ver enlace https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Protocolo-Covid-centros-educativos
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LAVADO CORRECTO DE MANOS
NON ESQUEZA:

Limpe frecuentemente as
superficies de contacto ( manillas
pasamáns…) con desinfectante ou
lixivia rebaixada

#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS

E AOS QUE NOS RODEAN

#SENTIDIÑO
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E AOS QUE NOS RODEAN
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS

E AOS QUE NOS RODEAN

ENLACES DE INTERESE COVID 19

TELEA: Portal Persoal Intelixente de Saúde. PLATAFORMA TECNOLÓXICA
DEASISTENCIA DOMICILIARIA. SERGAS
https://teleaweb.sergas.gal/teleaclinicapacienteweb_sscc_pro/#/login

VÍDEO PEDAGÓXICO: Erros máis frecuentes uso das máscaras
https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=emb_logo

VÍDEO PEDAGÓXICO: Como protexer ás nenas e nenos fronte ao coronavirus - LSE

https://www.youtube.com/watch?v=-4xCBhZVRow&feature=emb_logo

OPS: OFRECE RECURSOS AOS/ÁS PAIS/NAIS COIDADORES/AS E
NENOS/AS .Preparados pola OMS, socios da OPS, colaboradores e autores. Vídeos https://www.paho.org/es/recursos-sobre-covid-19-para-padres-ninos

¿Qué debes tener en cuenta al
comprar una
mascarilla?

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

ATENCIÓN: Las mascarillas son solo un medio complementario de protección. Es fundamental seguircumpliendo con el resto de medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

¿Qué mascarilla
necesito según
mi situación?
Personas
sanas

Personas
enfermas

Mascarillas
higiénicas

Mascarillas
quirúrgicas

Mascarillas
EPI

Preferentemente usarán
mascarillas higiénicas.

Las personas sintomáticas
o asintomáticas positivas
deben elegir con prioridad
mascarillas quirúrgicas.

Quienes cuiden o estén en
contacto con personas
sintomáticas o positivos por
COVID-19 usarán con preferencia mascarillas EPI.

Personas en contacto
con el virus

¿QUÉ MASCARILLA DEBEN USAR NIÑOS Y NIÑAS?
En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas
higiénicas acordes a cada rango de edad.
Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Recuerda, además, que es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas.
Niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con espe-cificación UNE.

En caso de ser población vulnerable se recomienda usar el tipo de mascarilla según indicación médica.
1

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Mascarillas
higiénicas

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de
distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de
Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea
la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas por una
o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un
solo uso.

Tipos de mascarillas higiénicas
Hay tres clases:

1
Este producto no es un EPI ni un
producto sanitario.

¿Cuánto duran?
Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lava-dos.
A partir de ahí, no se garantiza la
eficacia de la mascarilla.
Las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomenda-do.

MASCARILLAS QUE CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES UNE 0064 Y 0065

Su etiquetado muestra el cumplimiento de estas especificaciones técnicas.

2

MASCARILLAS CON OTRAS ESPECIFICACIONES

Son aquellas que se someten a ensayos y no llegan a cumplir el estándar de calidad UNE o simplemente han hecho
ensayos en base a otras normas. Pueden indicar en su etiquetado que se han sometido a estas pruebas y mostrar los
resultados obtenidos.
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MASCARILLAS SIN ESPECIFICACIONES

Aquellas que no se han sometido a ensayos ni verificaciones.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la
mascarilla durante más de 4 h.

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

En caso de que se humedezca o
se deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Presta especial atención a si vienen indicados ensayos y sus
resultados. La referencia a la norma UNE asegura el cumplimiento de un estándar de calidad que se corresponde con:

¿Dónde
se pueden
comprar?

MASCARILLAS CON

EFICACIA DE FILTRACIÓN

ESPECIFICACIONES UNE

BACTERIANA (EFB)

NO REUTILIZABLES

IGUAL O SUPERIOR
AL 95%

RESPIRABILIDAD

INFERIOR A
60 Pa/CM2
REUTILIZABLES

IGUAL O SUPERIOR
AL 90%

Puedes encontrarlas en cualquier
establecimiento.
Puede haber otros fabricantes que muestren resultados de
pruebas conforme a otras normas o criterios. Los resultados
de ensayos de normas distintas no son comparables.
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¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Mascarillas
higiénicas

¿Qué debo mirar en el etiquetado?
En el etiquetado o en las instrucciones puedes encontrar la
siguiente información esencial:

Nombre del producto Mascarilla higiénica
Talla Adultos / Niños
Duración Reutilizable / No reutilizable
Instrucciones Colocación y uso
Composición del material Tejido o material textil
Mantenimiento Cómo lavarla
Este producto no es un EPI ni un
producto sanitario.

y número
máximo de
lavados en
caso de ser reutilizable

Esta misma información también debe aparecer en aquellas
mascarillas compradas en internet.
Si no está envasada, la información deberá figurar en una
etiqueta sobre el propio producto o en un folleto que se
entregará al comprador.
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¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Mascarillas
quirúrgicas

Las mascarillas quirúrgicas son las que acostumbramos a ver
en ambientes clínicos. Su objetivo es evitar que el person-al
sanitario y los pacientes infectados (o sospechosos de estarlo)
transmitan agentes infecciosos.
Estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire exhala-do.
Su misión es proteger a quienes están a tu alrededor, evitando
la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.
Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrecha-mente
sobre nariz, boca y barbilla a quien la lleva puesta.

Tipos de mascarillas quirúrgicas

Tipo II

EFICACIA
DE FILTRACIÓN

Tipo I
¿Cuánto duran?

Depende del fabricante. Consulta las
instrucciones. Cuando la notes húmeda o sucia, cámbiala.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la
mascarilla durante más de 4 h.

En caso de que se humedezca o dete-riore por el uso, se recomienda
susti-tuirla por otra.

Según su Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB),
son de tipo I o tipo II. Estas últimas pueden ser también resistentes a salpicaduras (sangre y otros líquidos biológicos) si se denominan IIR.

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

Pueden tener fecha de caducidad.

¿Dónde
se compran?
En cualquier establecimiento y deberán venderse empaquetadas.
Sólo las farmacias pueden vender mascarillas quirúrgicas individualmente sin envasar y deben suministrarse en un formato que garantice su protec-ción frente a la
contaminación antes de su uso.

UNE EN
14683
certificado
europeo

estándar de
calidad

TIPO I
O
TIPO II

El marcado CE asegura que el producto cumple
con la legislación.
La referencia a la norma UNE EN 14683 asegura el
cumplimiento de un estándar de calidad.
El tipo de mascarilla: Tipo I y Tipo II.
Esta misma información también debe aparecer en las
mascarillas compradas en internet.

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Mascarillas
EPI

Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual
(EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por
profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el
usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica.
Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire inhalado
evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo.
Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1,
FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas
se dividen en P1, P2 y P3.
Para la protección contra la COVID-19 se recomienda el uso
de mascarillas EPI FFP2.

Tipos de mascarillas EPI

FFP3

¿Cuánto duran?
Depende del fabricante. Consulta las
instrucciones. Cuando la notes húmeda o sucia, cámbiala.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la
mascarilla durante más de 4 h.

En caso de que se humedezca o dete-riore por el uso, se recomienda
susti-tuirla por otra.

P3

TIPOS DE
MASCARILLAS

SEGÚN EL
GRADO DE
PROTECCIÓN

FFP2

P2

TIPOS
DE FILTROS
CONTRA

PARTÍCULAS

FFP1

P1

¿Qué debo mirar en el etiquetado?
EN

NR

R

No
reutilizable

Reutilizable

UNE
certificado
europeo

estándar de
calidad

El marcado CE, seguido de cuatro números, asegu-ra
que el producto cumple con la legislación.

¿Dónde
se compran?
En farmacias, establecimientos
especializados y grandes superfi-cies.

La referencia a la norma UNE EN-149 asegura el
cumplimiento de un estándar de calidad.
El marcaje NR indica que el producto es No Reutilizable y el marcaje R, que es Reutilizable.
El tipo de mascarilla (FFP1, FFP2, y FFP3) y el filtro
(P1, P2 y P3).
También existen otras certificaciones válidas temporalmente durante la crisis de la COVID-19. Estas mascarillas deben estar previamente autorizadas. Puedes consultarlas en este enlace:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/ Generalidades/Resolucion_de_23_de_abril_de_2020.pdf
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¿Qué tipos hay
a la venta?

A grandes rasgos, las mascarillas se pueden
dividir en higiénicas, quirúrgicas, Equipo de
Protección Individual (EPI) y otras mascarillas
comerciales.

Mascarillas para la población general:
Para protegerme
a mí
Con

1 -2

Para proteger
a los demás

m

especificaciones

UNE

Mascarillas
higiénicas

Sin
especificaciones

Tipo I

Tipo II

Mascarillas
quirúrgicas

1 -2 m

Consulta en la página 2

UNE

Tipo IIR

1 -2 m

1 -2

m

1 -2

m

Son un elemento de barrera para protegerme frente al contagio de la COVID-19 siempre y cuando se usen junto al resto de
medidas de distanciamiento físico, higiene de manos y demás recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Mascarillas para uso preferente por profesionales:
ATENCIÓN: Si no eres profesional, no estás en contacto con el virus o no tienes actividades de riesgo relacionadas con el
COVID-19,no necesitas este tipo de mascarillas para protegerte de contagio, a no ser por indicación médica.
Para protegerme
a mí

Para proteger
a los demás
FFP1 sin válvula

de exhalación
FFP2 sin válvula

de exhalación
FFP3 sin válvula

de exhalación

Mascarillas

EPI

FFP2 con válvula

de exhalación
FFP3 con válvula

de exhalación

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

¿Cómo se coloca
una mascarilla?
1

2

Lávate las manos durante
40-60 segundos antes de
manipularla.

Toca solo las gomas
de la mascarilla.

3

Póntela sobre nariz y
boca, asegurándote de
que no quedan grandes

espacios entre tu cara y
la mascarilla.

4

5

Pasa las bandas elásticas
por detrás de tus orejas.

7

8

Antes de quitarte la
mascarilla, lávate las
manos.

7

Pellizca la pinza nasal
para ajustarla bien a la
nariz.

Retírala tocando sólo las
bandas elásticas.

6

Evita tocar la parte
exterior de la mascarilla.
Si lo haces, lávate las
manos antes y después.

9

Para desecharla,
introdúcela en una bolsa
de plástico. Deposítala
cerrada en la
basura y lávate las
manos.

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Otras dudas
frecuentes

¿Se puede dar la vuelta a la mascarilla?
En ningún caso es recomendable hacerlo. Esto no aumentará su durabilidad ni eficacia.

¿Es seguro limpiarla en el microondas?
No. No existen datos concluyentes sobre la efectividad de la higienización a través de este método. Por lo tanto, no se debe emplear en ningún caso. Además, puede incluir una tira metáli-ca
para el ajuste nasal y sería peligroso introducirla en el microondas.

¿Qué ocurre con las mascarillas artesanales?
Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy
diversos. Además, pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto
no se garantiza su eficacia.

¿Y otras como, por ejemplo, las de buceo?
Este tipo de mascarillas no se recomienda como barrera para reducir posibles contagios frente
a la COVID-19.
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¿Me protege una mascarilla higiénica sin garantía UNE?
Que no tenga referencia a una especificación UNE no significa que no proteja frente a la COVID-19.
Algunas siguen otras normas y así figura en su etiquetado.
Sin embargo, si una mascarilla higiénica carece de referencias a normas o ensayos no puede
garantizar un nivel de protección.

¿Niños y niñas pueden usar mascarillas de adultos?
No se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de talla adulta a menores de 12 años.
Sin embargo, los positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos sí deben usar
preferentemente mascarillas quirúrgicas con talla de adulto.

¿Qué ocurre si se usa una mascarilla
con la talla equivocada?
Si no se ajusta correctamente, no tendrá la eficacia que debe. Es importante que se ajuste bien
a la nariz y que cubra la barbilla.

¿Se pueden lavar las mascarillas de tipo No Reutilizable?
No. Si el fabricante no indica que la mascarilla es lavable -y, por lo tanto, reutilizable- no lo hagas. No se puede garantizar que conserve sus propiedades.

¿Cómo se lavan las mascarillas reutilizables?
Cada fabricante explica las instrucciones de lavado. Usar un método distinto al recomendado
puede deteriorar el producto y, por lo tanto, perder su efectividad.
El Ministerio de Sanidad ha publicado los métodos de lavado aceptados que son capaces
de eliminar la COVID-19. El fabricante debería recomendar en sus instrucciones uno de
estos métodos de higienización:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion
_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf)
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