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Prezadas familias 

Dada a situación epidemiolóxica actual, o equipo directivo desexa aclarar algúns aspectos 

relativos ao procedemento de detección e seguimento de posibles casos de coronavirus SARS-

CoV-2 no ámbito escolar: 

- O diagnóstico por PCR, como é lóxico, realízano os profesionais sanitarios 

- En caso de diagnóstico positivo entre o alumnado ou o persoal dun centro escolar, son as 

autoridades sanitarias as que o comunican ao centro, a través dunha aplicación informática 

e da chamada de rastrexadores. A esta información sobre casos positivos accede o equipo 

Covid do centro educativo, que debe respectar o seu carácter reservado. 

- Xunto con esa comunicación, pídese ao centro educativo os datos que os rastrexadores 

consideren oportunos, entre outros o último día de asistencia ao centro da persoa 

infectada, a confirmación do uso de máscara no centro e de respecto da distancia de 1,5 m 

entre postos escolares, ou o nome das persoas que se sentan cerca da persoa infectada. 

- Con eses datos, é o centro de control e seguimento o que determina se procede ou non 

realizar unha corentena e a quen afecta, e é o seu persoal o que contacta ás persoas que 

deban realizala. 

- En ningún caso un centro educativo toma ningunha decisión sobre corentenas, xa que non 

somos persoal sanitario, nin as comunica ás familias. 

No caso concreto do IES Arcebispo Xelmírez II, este fin de semana algunhas familias foron 

contactadas para iniciar unha corentena, e posteriormente informadas de que non se debía 

realizar. Tratouse dun equívoco no seguimento do caso por parte do persoal sanitario, posto que 

xa o venres se comunicou oficialmente ao instituto que ninguén ía entrar en corentena. Pedimos 

comprensión con este erro, xa que o persoal encargado do seguimento e rastrexo dos casos 

positivos está sometido a moita carga de traballo, e en calquera caso o sucedido mostraría un 

exceso de celo no seguimento, o cal resulta sempre máis tranquilizador que a súa ausencia. 

Tendo en conta a confidencialidade coa que hai que tratar os datos de saúde, a comunidade 

educativa pode non chegar a coñecer algún positivo, se non xera corentenas. Pedimos que isto 

non dea lugar a especulacións e rumores, como un recente acerca dun positivo entre o 

profesorado por ausencia dalgún docente, cando ningún membro do claustro estivo ata agora 

infectado polo coronavirus causante da covid-19, e a ausencia debíase a outra causa plenamente 

xustificada. Estes rumores non xeran máis que confusión e inquedanza innecesaria. Se chega o 
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caso en que algún docente se infecte, transcenderá á comunidade educativa só se iso comporta a 

necesidade de poñer en corentena a outras persoas. O mesmo é aplicable aos estudantes.  

Polo tanto, nestes momentos de inquedanza, cómpre non deixarse levar por alarmismos, senón 

manter a calma, respectar as normas establecidas e seguir, se nos contactan en relación a algún 

positivo, as indicacións que nos dean as autoridades sanitarias.  

Noutra orde de cousas, lembrámoslles que: 

- as familias deben realizar unha avaliación diaria do estado de saúde dos estudantes e non 

envialos ao centro en caso de febre, dificultade respiratoria ou outros síntomas asociados 

á covid-19.  

- se na familia hai algún positivo, a/o estudante debería quedar na casa como medida de 

precaución, ata a realización dunha PCR 

- se por este ou outro motivo a/o estudante recibe a indicación de facer unha PCR, non debe 

acudir ao instituto ata ter os resultados da mesma 

- se a/o estudante estivo en contacto cunha persoa non convivinte infectada, debe vir ao 

centro, a menos que o persoal sanitario e/ou de rastrexo lle indique que faga corentena 

- para a xustificación de faltas, é suficiente con que as familias informen telefonicamente de 

calquera destas circunstancias, sen necesidade de aportar documentación  

O centro mantén as medidas dirixidas a previr o contaxio no ámbito escolar, e pedimos unha vez 

máis a colaboración das familias para concienciar ao alumnado da importancia de respectar estas 

normas e as establecidas polas autoridades sanitarias. 

O equipo directivo do IES Arceibspo Xelmírez II aproveita para trasladar ás familias con algún 

membro contaxiado polo coronavirus SARS-Cov-2, en nome de todo o persoal do centro, o seu 

desexo de que non se vexa afectada a súa saúde, ou se é así, dun pronto e total restablecemento.  

Trasladamos igualmente a nosa solidariedade a tódolos membros da comunidade educativa que 

están sufrindo as consecuencias desta situación, ben sexa pola enfermidade, pola separación dos 

seres queridos, ou polo impacto económico da pandemia.  
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