
Resumo do Protocolo de medidas de prevención na reapertura dos centros educativos para
a actividade lectiva e académica durante o curso 2019- 2020.

1. Persoas que poden acudir aos centros educativos.

• Indicarase  as  familias  que  non  poden  acudir  ao  centro  os  nenos/as  con  síntomas
compatibles co COVID-19 o diagnosticados de COVID19, o que se atopen en período de
corentena  domiciliaria  por  ter  tido  contacto  con  algunha  persoa  con  síntomas  o
diagnosticado de COVID-19. Para isto, as familias vixiarán o estado de saúde e realizarán
toma de temperatura todos os días antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Si o
alumno/a tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro
debendo  chamar  ao  seu  centro  de  saúde  ou  ao  teléfono  900  400  116  e  avisando
simultaneamente ao centro educativo. 

• Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que
os  fai  máis  vulnerables  para  COVID-19  (como,  por  exemplo,  enfermidades
cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o
hipertensión arterial), poderá acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea
controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso. 

• Recomendase evitar as aglomeracións. As familias solo poderán entrar ao edificio escolar
no caso de necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, cumprindo
sempre las medidas de prevención e hixiene. 

• Descártanse as actividades grupais ou eventos no interior dos centros educativos.

2. Medidas xerais de prevención persoal

• Debe realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de mans, durante polo menos 40 segundos
con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidro alcohólico. Debe considerarse que
cando as mans teñen sucidade visible o xel hidro alcohólico non é suficiente, e é necesario
empregar auga e xabón.

• Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.

• Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado.

•  Debe manterse unha distancia interpersonal de 2 metros. 

• Deben  usarse  tecidos  desbotables  para  eliminar  secrecións  respiratorias  e  arroxalas
despois de usar.

• Debe evitarse estreitar as mans.

• O uso de luvas non é recomendable con carácter xeral, pero si nos casos de tarefas de
manipulación de alimentos, cambio de cueiros e limpeza.

• O  uso  dunha  máscara  será  obrigatorio  para  todas  as  persoas  en  transporte  escolar
colectivo, así coma no centro educativo cando non se poida manter a distancia mínima de
seguridade de 2 metros.

3. Medidas especificas de protección individual

• A hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula, a estes efectos na porta de
entrada de cada unha das aulas existira un dispensador de solución hidro alcohólica. 

• O profesorado lembrará ao alumnado con frecuencia e en todo caso antes e despois das
saídas e retornos do recreo, a necesidade de hixiene de mans e de evitar tocar a faciana e
os ollos. 



• Farase un especial  esforzo en gardar  en todo momento a distancia de seguridade co
demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao
posto, así como nos tempos de descanso.

• Nas aulas  os  pupitres  ou mesas estarán na disposición mais separada que permita o
tamaño da aula. Tendo en conta que o alumnado estará sentado colocarase na disposición
máis óptima gardando unha distancia mínima de 2 metros.

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros.

• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os
proxectores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán  únicamente  usadas  polo
profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

4. Consideracións xerais na aula ordinaria.

• Na aula,  no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado,  como casilleiros ou mobles,  o
alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto
dos compañeiros. 

• Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.  

• Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non implique moverse do posto
de traballo nos casos nos que a sesión lectiva supere unha hora. 

5. Cambios de clase

• Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é
que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. 

• Con carácter  xeral,  o alumnado debe permanecer  no seu sitio  durante os cambios de
clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor afectado comunicarao ao
profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar
a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

• A saída  será  ordenada  e  continua,  dun  en  un,  deixando  a  distancia  de  seguridade.
Agardarán polo profesor á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a distancia de
seguridade. 

• Si houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior
antes de entrar. Gardarase a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado
durante a espera, ventilárase a aula e desinfectaranse os pupitres ou mesas e cadeiras
antes da entrada do novo grupo.

6. Medidas específicas no uso dos aseos

• 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. 

• Durante  os  recreos  e  nas  entradas  e  saídas  do  centro  haberá  profesorado  de  garda
vixiando o  aforo  dos aseos e  garantindo que se cumpre a  distancia  nas ringleiras de
entrada. 

• 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. 



7. Medidas específicas para os recreos ou períodos non lectivos.

• O alumnado deberá gardar en todo momento a distancia de seguridade mínima co resto de
usuarios do centro educativo así coma extremar as medidas de precaución e hixiene.

• Queda prohibido o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e
materiais que poidan ser compartidos. 

• Non se poderá facer uso da Aula de Lecer durante os recreos. 


