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Compromiso para realización da autoenquisa diaria Covid-19 segundo o 

requirido no PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 

NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O 

CURSO 2020-21 

D./Dna....................................................................................................................... .........

con DNI........................................................................,  pai/nai, titor/titora legal do 

alumno/a.................................................................................. de ............. curso de 

primaria do  CEP PLURILINGÜE SANTA TEGRA. 

Comprométome á realización da autoenquisa diaria ao/á meu/miña fillo/a en relación 

ao Protocolo de adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o presente curso, requirido pola Consellería aos centros 

educativos, asumindo a responsabilidade a nivel individual como parte da comunidade 

educativa do CEP Plurilingüe Santa Tegra, contribuíndo así ao cumprimento escrito das 

medidas de protección implantadas (Plan de Adaptación do Centro, difundido na páxina 

WEB e da documentación facilitada polo Equipo Directivo, do que estou informado/a), 

encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID 19. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada co compromiso persoal 

en relación ao anexo I autoenquisa), o/a meu/miña fillo/a non acudirá ao centro 

educativo e chamarei á persoa de referencia do Equipo COVID do centro. 

Como criterio xeral, mantereino/a en illamento preventivo domiciliario poñéndome en 

contacto co meu centro de saúde, que será quen valore a sintomatoloxía e prescribirá a 

realización dun test diagnóstico en 24 horas, se así o consideran. 

Así mesmo, como asinante, declaro que o/a  meu/miña fillo/a non acudirá ao centro 

educativo cando presente síntomas compatibles con COVID 19, e tamén cando presente 

síntomas calquera persoa coa que conviva. Tamén asumo o compromiso de comunicar 

ao centro educativo calquera circunstancia que poida acaecer en calquera momento do 

curso. 

Data e sinatura: 

 

......................................., ................ de........................................ do.................................. 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro da titularidade 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o 

presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como 

responsable dos ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, edificio administrativo de San Caetan o S/N, 15781, Santiago de 

Compostela, ou mediante envío dun correo electrónico asxt.cultura.educación@xunta.es 


