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Curso 20/21 

NORMAS COVID PARA O ALUMNADO - IES CHAMOSO LAMAS 
 

 

1) Usar a máscara obrigatoriamente en todo o centro. Traer unha máscara de reposto e un estoxo para gardalas. 

Sen máscara non se entrará no centro. Non usar máscara será considerado falta grave.  
2) Realizar unha correcta e frecuente hixiene de mans. 

ü Nas aulas e outros espazos do centro haberá xel hidroalcohólico e xabón en vestiarios e aseos.  

ü Recomendase traer na mochila e usar o seu propio xel. 

ü Realizarase un mínimo de 5 veces ao día; ao entrar e saír do centro, antes e despois do patio e do comedor 
e despois de ir ao aseo.  

3) Manter recollido o material / posto de traballo. Este será fixo. 

ü Gardarán todo o material na mochila. Os postos quedarán sempre recollidos ao saír da aula. 

ü En talleres, laboratorios e aulas compartidas seguiranse as pautas marcadas polo profesor/a.  
Desinfectaran o material e o posto de traballo ao rematar a sesión. 

ü Recoméndase etiquetar o material e non o poden compartir. NON PODEN CAMBIAR DE SITIO.  

4) Respectar estritamente as normas de conduta habituais, facendo fincapé en non levantarse da cadeira nos 

cambios de clase.  
NORMAS DA AULA 

• Ser puntual. 
• Permanecer na aula no intercambio de clase. 
• Respectar a quenda de palabra (dos compañeiros e dos profesores). 
• Acatar as ordes do profesorado. 
• Respectar a todos os membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado, 

conserxes, persoal de limpeza e administrativo). 
• Manter a aula limpa, ordenada e coidar o material. 
• Actitude adecuada na aula (sentarse ben, seguir a tarefa sen molestar…). 
• Traer o material. 
• Facer os deberes. 

• Manter unha hixiene e unha vestimenta axeitada 
• Comer só nas zonas habilitadas (cafetaría, comedor, patio). 

5) Vixiar o estado de saúde permanentemente.  
ü As familias asinarán unha declaración responsable para previr a expansión da enfermidade. 

ü Diariamente medirán a temperatura na casa, e se superan os 37,5º non se asistirá a clase.  

ü Todos os días farán unha AUTOAVALIACIÓN para detectar precozmente a covid. Con calquera síntoma 

ou tras o contacto cun positivo non se asistirá a clase. 
ü De atoparse mal durante a xornada escolar, avisarase ás familias. Se presentase síntomas compatibles 

coa covid avisarase ao Equipo Covid e iniciarase o protocolo establecido.  

ü Realizar medidas de prevención da enfermidade como: uso da man non dominante, esbirrar 
correctamente, usar panos desbotables e hixiene de mans. 


