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MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR AS FAMILIAS 

 Cada familia deberá comprobar diariamente que o menor non presenta síntomas 
compatibles coa covid-19, en particular a temperatura corporal, que se medirá antes de 
saír da casa. Os estudantes que presenten síntomas deberán permanecer en casa, e esta 
circunstancia darase a coñecer inmediatamente ao centro.  

Os síntomas máis frecuentes son: febre, tos, perda do olfato, dor de cabeza, dor de gorxa, 
dificultade respiratoria, náuseas, vómitos. A existencia de febre é por si soa  motivo de non 
asistencia ao instituto. 

 Cando un membro da familia dea positivo por covid-19, ou deba gardar corentena, o 
estudante debe permanecer en casa, e avisarase inmediatamente ao centro desta 
circunstancia. 

As familias deben asinar ao inicio do curso un documento comprometéndose a esta 
vixilancia de síntomas e a non enviar ao menor ao instituto se os presenta, ou se debe 
gardar corentena polos motivos antes expostos. Poden atopalo no portal da Consellería  
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/modelo_declaracion_responsable_famil
ias.pdf 

As familias enviarán este documento cumprimentado e asinado a través do alumnado o 
primeiro día de asistencia ao centro. 

 As familias deben comprobar que o alumno ou alumna acude ao centro coa máscara 
posta, e outra de reposto gardada nunha bolsa ou recipiente exclusivo para este fin. Un 
sobre ordinario é unha boa opción para a máscara de reposto. Para gardar a máscara que 
se está a utilizar se hai que sacala un momento para comer, é preferible unha bolsa de 
tea. En ningún caso a máscara usada se debe gardar coa máscara de reposto. 

 Se un/unha estudante desenvolve síntomas compatibles con covid-19 avisarase á 
familia, que debe vir recollelo o antes posible. 

 Recomendamos que as familias que teñan o domicilio a unha distancia inferior a 2 km 
manden ao alumnado a pé. 

 O centro está situado nunha das áreas máis frías da cidade de Santiago, pero unha 
medida fundamental para evitar contaxios é ventilar ben os espazos. Entre os científicos 
existe consenso en que o ideal sería ter as fiestras abertas todo o tempo, e así tentarase 
que sexa. En consecuencia, os alumnos e as alumnas deben vir ben abrigados, xa que 
aínda funcionando a calefacción o interior estará moi frío.  

 Desde o equipo directivo solicitamos a colaboración das familias, concienciando ao 
alumnado da importancia do cumprimento das normas. 
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