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IMPORTANTE

A ventilación é un factor importante nas aulas. Pero NON 
substitúe o feito de que haxa que coidar a distancia 
interpersoal, o uso de máscara e a hixiene de mans para 
reducir o risco de contaxio.

O risco 0 NON existe, pero estes consellos serven para 
reducilo ó máximo posible.
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COVID-19

O coronavirus COVID-19 é un virus que se contaxia por 
vía aérea principalmente. Sempre que respiramos, 
falamos, tusimos ou esbirramos expulsamos partículas 
de diferentes tamaños e con multitude de 
microorganismos, entre eles, este coronavirus.

Tamén podemos infectarnos se nos tocamos a boca, o 
nariz ou os ollos coas mans, se estas están 
contaminadas. Por iso é importante a hixiene de mans.

Para a correcta hixiene de mans aconséllase o lavado con 
auga e xabón e, cando non sexa posible, xel 
hidroalcohólico.
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COVID-19

As partículas que expulsamos divídense en dous grupos 
en función do seu tamaño, as maiores chámanse gotas e 
sabemos que chegan ata 2 metros de distancia.

As pequenas chámanse aerosoles e son capaces de 
aguantar no ambiente máis tempo e espállarse máis de 2 
metros de distancia.

No ámbito científico existían dúbidas da capacidade do 
virus de infectar pola vía dos aerosoles, debido a menor 
cantidade presente de virus nelas (é necesaria unha 
cantidade mínima para que poida existir contaxio).
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COVID-19

Agora hai probas de que esta vía de transmisión tamén 
provoca contaxios. Por iso, no caso de non poder 
cambiar as actividades a espazos abertos, é importante 
ventilar ben os espazos pechados.

Isto NON exclúe o feito de levar máscaras ben axustadas, 
reducir o tempo de exposición en espazos pechados e o 
lavado de mans frecuente para evitar no posible a 
transmisión do virus.
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VENTILACIÓN

A ventilación consiste na renovación do aire dun espazo 
pechado no que se acumulan os aerosoles das persoas 
presentes en dito espazo.

Pódese medir en ACH (air changes per hour) e o IDEAL é 
conseguir 6 ACH’s, é dicir, que se renove todo o aire dun 
espazo pechado 6 veces cada hora.
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VENTILACIÓN

Podemos medir cantas veces cambia o aire dun espazo 
pechado? Non somos quen de medir canto virus hai 
presente, pero si que se pode facer medindo a 
concentración de CO2.

Este gas acumúlase nos espazos pechados do mesmo 
xeito que se acumulan os aerosoles. 

Ambos acumúlanse debido á presenza de persoas que os 
exhalan, inda que o gas non se degrada, ó contrario que o 
virus (por mor da temperatura da sala ou radiación 
ultravioleta).
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VENTILACIÓN

Medindo a acumulación de CO2 en espazos pechados, levanse a cabo 
estudos para avaliar o mellor método de ventilación de espazos 
pechados cos seguintes resultados:
● Abrir so portas ou fiestras non permite unha ventilación axeitada do 

espazo.
● Abrir portas e fiestras permite unha mellor ventilación que nos casos 

anteriores.
● A ventilación cruzada (apertura de portas e fiestras en lados opostos 

das aulas) diminúe a acumulación de CO2 de forma máis eficaz.

● En poucas ocasións se alcanza a ventilación desexada sen 
ventilación cruzada.

● Pódese facilitar a ventilación usando ventiladores en fiestras que 
favorezan o movemento do aire.
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VENTILACIÓN

Máis ventilación implica menor concentración de CO2.
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VENTILACIÓN

Existen problemas asociados á ventilación natural:
● Frío e outros factores meteorolóxicos.
● Ruído.
● Contaminantes.

Neste centro o ruido e os contaminantes non son un 
grave problema, debido á distancia cos núcleos urbanos, 
a choiva pódese evitar grazas ó dobre ventanal e para 
combater o frío, recoméndase roupa de abrigo.
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RESUMO

PARA REDUCIR O RISCO DE CONTAXIO:
● LEVAR A CABO ACTIVIDADES NO EXTERIOR SE É 

POSIBLE.
● RESPECTAR AS MARCAS DE SEPARACIÓN ENTRE 

PERSOAS.
● PROCURAR GARDAR SILENCIO E REDUCIR O VOLUME.
● LEVAR AS MÁSCARAS BEN AXUSTADAS.
● REDUCIR O TEMPO DE EXPOSICIÓN.
● VENTILAR DE XEITO CRUZADO.
● USAR ROUPA DE ABRIGO EN CASO NECESARIO.
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