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Comunicado sobre a volta ás aulas o 10 de xaneiro. 

O vindeiro luns día 10 de xaneiro o alumnado voltará ás aulas logo das vacacións de 

Nadal. Para facer posible que o centro sexa un espazo seguro nesta situación de alta 

transmisividade solicitamos a colaboración desde o ámbito familiar para seguir 

aplicando con rigor as medidas preventivas recollidas no protocolo de actuación: 

1. Control de sintomatoloxía compatible antes de saír dos fogares. 
 

2. Uso axeitado e obrigatorio da máscara para alumnado de 6 ou máis anos e 

uso recomendable no alumnado de 3 a 6. 

 
3. Mantemento da distancia de seguridade. 

 

4. Hixiene de mans e desifección. 

 
5. Abrigarse para minimizar os efectos da ventilación cruzada nas aulas. 

 

No caso de presentar síntomas, deberanse seguir en todo momento as instruccións 

do persoal médico e levar a cabo os períodos de corentenas e illamentos que 

Sanidade estableza. 

 

De acordo coas novas pautas comunicadas pola Consellería e  establecidas a nivel 

nacional:  

 Os casos activos deberán seguir un illamento de 7 días máis 3 de vixilancia 

activa contados desde o inicio de síntomas ou a toma de mostra para proba 

diagnóstica no caso de asintomáticos.  

 Os contactos estreitos de 12 ou máis anos con pauta vacinal completa 

seguirán unha vixilancia activa durante 7 días con especial atención ao inicio 

de síntomas.  

 Os menores de 12 anos e outras persoas sen a pauta vacinal completa 

deberán facer unha corentena de 7 días máis 3 de vixilancia activa.  

 A pertinencia de probas diagnósticas, test de detección, etc, serán sempre 

determinadas por Sanidade en función da situación e protocolos en cada 

momento. 

 

Desde o día 7 de xaneiro estará dispoñible un segundo test gartuíto para os rapaces 

e rapazas de 5 a 11 anos  que se poderá recoller coa tarxeta sanitaria nas farmacias 

adheridas a esta iniciativa. 

 

Agradecemos de antemán a súa colaboración. 
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