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MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE NO CENTRO 

ENTRADAS E SAÍDAS ( Sempre mantendo distancia de seguridade) 

- ENTRADA:Entrar directamente a súa aula por orde de chegada, entre 8:45h   e  

9:05h.   

- SAÍDA: En filas dende as 13:50h con preferencia de saída  os da planta baixa e a 

continuación os da planta alta. 

 - O luns pola tarde comezarán entrar ás 16:20h. O alumnado que chegue antes desa 

hora  

( os do comedor ), terá que estar na parte dianteira, en grupos de non más de 5 

persoas. A saída será na mesma orde que pola mañá, a partir das 18:00h. 

DENTRO DO EDIFICIO: 

- Atender ás sinalizacións e as indicacións do profesorado e do persoal non 

docente. 

- Non se poderá permanecer nos corredores. 

- Gardar en todo momento distancia de seguridade. 

Nos cambios de clase: 

- Se hai que abandonar a aula haberá que esperar na clase a que o profesor veña a 

buscalos.  

  -    Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saia o grupo completo e 

o grupo entrante hixienizará as mesas e cadeiras. 

Nos recreos: 

- Baixarase ao patio, comezando polo 1º andar a partir das 11:55 h 

- Os grupos non poden ser superiores a 5, e gardando distancia. 

- Mentras se merenda deberase estar á maior distancia posible e de costas aos 

compañeiros. 

- Ocuparán a zona posterior do recinto . 

- Estará prohibido ocupar os entrantes  edificio correspondentes a primaria. 
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- Os días de moita  choiva que non  se poda baixar ao 

exterior, permanecerase na aula, cada un no seu sitio, e coas fiestras 

completamente abertas ( en caso de que se merende). 

Dentro da aula ordinaria:  

- Deberase permanecer sentado no  sitio asignado evitando contactos fora 

das mamparas. Cada pupitre é nominal, non se poden intercambiar. 

- Non se compartirá material de uso propio cos compañeiros. 

- Antes de baixar ao recreo, é moi importante que o alumnado non deixe obxectos de 

valor na aula, pois as portas e fiestras permanecerán abertas para ventilar as aulas. 

Nos aseos: 

- O alumnado procederá ao lavado de mans tanto á entrada como á saída do aseo. 

- As billas utilizaranse só para a hixiene das mans. Está terminantemente prohibido 

utilizalas para beber auga ou encher botellas. 

Sobre a protección individual: 

-  En ningún caso se permitirá estar no centro a ningunha persoa que non traia 

máscara.  O alumnado deberá vir ao centro provisto de: 

 2 máscaras: A  primeira levaraa posta, e a segunda, de reposto, virá 

en estoxo específico (papel ou tea). 

 xel hidroalcohólico 

 kit persoal de limpeza para o seu pupitre e a súa mampara 

(gamuza  ou pano de algodón). Deberá limpala ao inicio  de cada 

xornada escolar. 

 O seu material de traballo persoal, que non deberá compartir cos 

seus compañeiros/as. 

Sobre a hixiene persoal: 

- Evitarase tocar a cara (boca, nariz, ollos) e a máscara. 

-  O lavado das mans con xel hidroalcohólico durante 20 segundos é 

obrigatorio cando menos 5 veces na xornada, e imprescindible nos seguintes 

momentos: 
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 ao entrar e saír do centro e de calquera 

espazo do centro (aulas) 

 antes e despois do recreo 

 antes e despois de comer 

 antes e despois de usar os aseos 

 despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir ou usar panos) 

ou obxectos que puidesen estar contaminados. 

- Ao tusir ou esbirrar, toda persoa se afastará das demais e tapará a boca e o nariz, 

xa coa flexura do cóbado, ou cun pano de papel que se desbotará inmediatamente 

nunha papeleira. 

-  Evitarase tocar as superficies comús.( pasamáns, paredes, portas..). 

As accións e actitudes, como o incumprimento do uso da máscara ou 

a desobediencia ás indicacións do persoal do centro, poderán ser 

motivo de sanción para o alumnado. 
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