
 

MEDIDAS A TER EN CONTA ANTE A ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA  

Retómase a actividade lectiva tras as vacacións de Nadal e queremos que esta 

volta sexa o máis segura posible dada a actual situación de alta transmisibilidade 

na que nos atopamos.  

Os centros educativos foron espazos seguros e para que continúen na mesma 

liña queremos recordar algunhas das informacións básicas recollidas tanto no 

protocolo inicial como tendo en conta as novas actualizacións.  

Protocolo inicial: 

- As entradas e saídas continúan do mesmo xeito, empregando diferentes 

accesos en función de se o alumnado é transportado ou non. 

- Manteranse as distancias de seguridade. 

- É obrigatorio o uso de máscara a partir dos 6 anos aínda que se 

recomenda tamén nos máis pequenos.  

- A máscara debe adaptarse á idade do alumnado, e tamén deben levar 

outra de reposto. 

- Haberá ventilación cruzada. 

Novas actualizacións: 

GRUPOS DE INFANTIL E PRIMARIA 

- Continúan os grupos burbulla en Infantil e Primaria pero xa non 
poderán mesturarse nos recreos como se viña facendo no primeiro 

trimestre, onde a situación epidemiolóxica do momento o permitía. 

CASOS POSITIVOS EN COVID-19 E AUTODECLARACIÓN NA WEB 

- Se un menor realiza un test e o resultado é positivo pódese cubrir o 

formulario de autodeclaración de caso sospeitoso COVID evitando 

así chamar ao número covid ou ao centro de saúde.   

http://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Autodeclaracion-caso-sospeitoso-

COVID 

 



- Unha vez cuberta a enquisa o neno/a aparecerá na lista do seu pediatra 

e será chamado da central de rastrexadores.  

Serán as Autoridades Sanitarias as que autoricen a incorporación ao 

centro educativo unha vez pasados, polo menos, 7 días dende o resultado 

positivo. 

 

CONTACTOS ESTREITOS 

A información oficial a día de hoxe di que os contactos estreitos coa pauta de 

vacinación completa e sen síntomas, non farán corentena nin terán que realizar 
ningún test.  

Tanto o equipo directivo como o equipo COVID recomendamos facer un test 

para asegurarse o resultado negativo ante o elevado número de casos que se 

están dando nos últimos días. Consideramos que é o máis beneficioso para 

continuar freando a transmisibilidade nos centros educativos e continuar así 

sendo espazos seguros; pero recordamos que é unha recomendación interna. 

Recoméndase ser especialmente coidadoso nos 7 días posteriores ao 

contacto co positivo.  

O alumnado menor de 11 anos, que non está vacinado ou conta unicamente 

cunha dose, si terán que facer corentena domiciliaria de 7 días, na casa, e 3 
días de vixilancia activa con “vida normal”. 

Recordamos que os nenos con idades comprendidas entre os 5 e os 11 anos 

poden adquirir nas farmacias un test gratuíto, tal e como se contempla nas súas 

tarxetas sanitarias.  

Os contactos estreitos nos centros educativos continúan a ser determinados 

polo propio centro e Sanidade, sendo estes últimos os que tomen a decisión 

final.  

CONFINAMENTOS DE AULAS E PECHE DE CENTROS 

As aulas de Infantil e Primaria só se confinarán se aparecen 5 ou máis casos 

activos (ou un 20% do alumnado) nos últimos 7 días. 

No caso de non ser así, Sanidade considera “casos esporádicos”.  



Ante a posibilidade dun descontrol no centro, as autoridades sanitarias poden 

decidir o peche total.  

Na páxina web do centro, dentro do apartado COVID-19, podedes acceder a 

toda a información. 

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

Entre todos seguiremos traballando polo cumprimento das normas para garantir 

a seguridade de todos os membros da comunidade educativa. Grazas polo voso 

esforzo e non dubidedes en poñervos en contacto con nós ante calquera dúbida 

que poida xurdir.  

Un saúdo,  

 

A Dirección 

 

 

 


