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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN COVID-19 PARA 
ALUMNOS CON NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIAIS 
 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) a aquel que 

requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e 

atencións específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves da conduta. 

 

No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, mantéñense as catro medidas 

fundamentais na prevención do coronavirus: 

 

• uso de máscara de protección 

• incremento da hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día  

• manter a distancia física establecida de forma xenérica de 1 metro e medio 

• ventilación dos espazos pechados. 

 

 

Especificamente neste colectivo, destacamos as seguintes medidas específicas de 

prevención da transmisión da Covid-19: 

 

1. O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, que 

cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as 

reutilizables).Se non fose posible a súa utilización, prescindirase do uso da máscara 

por parte do/a neno/a e manterase un cumprimento estrito da distancia de seguridade. 

 

2. Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non sexa 

posible que os profesionais de interveñen con el garden a distancia de seguridade para 

as diferentes actuacións precisas (apoios á autonomía persoal, atención de audición e 

linguaxe, etc), hai que extremar as precaucións de hixiene de mans, e utilización de 

máscara cirúrxica ou textil co marcado UNE 0065, xunto coa recomendación da 
utilización da pantalla. 

 
3. Nos restantes casos manterase unha distancia de 1,5 metros de forma xenérica nas 

iteracións co resto do persoal e alumnado. Se non se puidese manter esta distancia e 
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esta tivese que ser reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de 

separación entre os escritorios. 

 

4. No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos 

educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a 

ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados polo 

Ministerio das superficies utilizadas 

 

5. Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de 

convivencia estable coa aula á que pertence. 

 

6.  O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do 

centro educativo. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por persoal 

do centro educativo. 

 

7. Extremaranse as medidas de hixiene nos comedores escolares, especialmente por 

parte do persoal que atende ao alumnado sen autonomía na alimentación. 

 

 

8. Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles conCovid-19 no centro 

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

1. Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid 
destinada ao efeito ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada 

ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario 

contactar coa persoa responsable do manexo do COVID-19 no centro educativo 

e cos familiares ou titores legais. 

 

2. A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de 

protección adecuado: 

 

• Obligatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con 

síntomas a leva. 
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• De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña 

unha exención para o uso da máscara por xustificación médica, a 

persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), 

ademais dunha pantalla facial e unha bata desechable. Na 

eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, 

poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da 

utilización da pantalla. 

 

3. Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible 

coa Covid, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa 

traballadora do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao 

edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a 

FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección individual e 

no seu refugallo. 

 

O centro deberá dispoñer dun stock deste material de protección para as situacións nas 

que se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

http://www.xunta.es/

