
 

NORMAS ALUMNADO COVID 1 e 2 de SETEMBRO 

1ª- Na casa, antes de sair , se presentas algún destes síntomas , compatibles con 

COVID-19: 

- Febre, tose, sensación de falta  de aire,  diminución do olfacto e do gusto, 

calafríos, dor de garganta, dor de cabeza, debilidade xeral, dores musculares, 

diarrea ou vómitos. 

Non debes acudir ao centro e tes que contactar co teléfono do teu centro de Atención  

Primaria e seguir as súas instrucións. 

2ª.- Chegar 10 minutos antes do inicio do exame para unha entrada ordenada mantendo 

a distancia de seguridade e con máscaras. Se é o caso, tomarase a temperatura. 

3ª.- Nas entradas do instituto marcadas no plano adxunto procederedes á desinfección 

das mans e calzado e dirixirédesvos, mantendo sempre as distancias de seguridade, á 

aula do exame (que está sinalada no calendario de exames da web IES de SAR)  na que 

o profesorado indicara o voso posto de traballo (mesa, cadeira e o chan). 

4ª.- Traer  material indispensable para a realización da proba, non poderá quedar ningún 

material no posto de traballo.  

5ª.- Unha vez rematada a proba, sairedes da aula procedendo a desinfección das mans 

nos dispensadores que hai en cada aula. 

6ª.- Nos aseos só poderá estar 1 PERSONA. Non se pode beber das billas dos aseos. 

7ª.- Se tedes que esperar por outro exame, poderase estar no patio ou na planta baixa do 

edificio sempre mantendo a distancia de seguridade e con máscara. O alumnado da ESO 

non poderá sair do centro 

8º- Para circular polos corredores farase sempre pola dereita o máis preto da parede e 

gardando sempre a distancia de seguridade. 

OS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS 

- LEVAR SEMPRE AS MÁSCARAS 

- MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE 

- SEMPRE QUE SE ENTRE NO EDIFICIO HAI QUE DESINFECTARSE AS 

MANS NOS DISPENSADORES DE HIDROXEL QUE HAI NAS ENTRADAS OU 

LAVARSE AS MANS CON XABÓN NOS ASEOS SEGUINDO AS INSTRUCCIÓNS 

COLGADAS NOS MESMOS E DESINFECTAR O CALZADO NAS ALFOMBRAS DAS 

ENTRADAS 

O FUNDAMENTAL É MANTER E PROTEXER A SAÚDE DE 

TODA A COMUNIDADE ESCOLAR E, POR ENDE,  AS 

DAS SÚAS FAMILIAS. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesar/node/1040

