
   

 

Estimadas familias: 

Comunícolles que se confirmou outro novo caso (o 7º) da Covid-19 no IES LAGOA DE ANTELA o que supón a 

aparición do 1º BROTE referido a un aula do noso centro, ao que acode o seu fillo ou a súa filla.  

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de 

prevención: 

Tralas distintas pescudas e seguindo as indicacións da Consellería de Sanidade, en colaboración coa Consellería 

de Educación, procedemos a pechar entre 10 e 14 días a aula de 3º ESO A (ata o vindeiro 9 de 

decembro si non hai cambio de instruccións).  

Este alumnado –así como aquel que a maiores sexa indicado polas autoridades sanitarias- deberá permanecer 

confinado durante ese tempo no seu domicilio. Recibirá docencia online no 60% do seu horario 

(poden ver o horario ao final deste documento) tal como ven indicado no Protocolo COVID 19 e 

aparece publicado na nosa páxina web (apartado NOVO PLAN DE ENSINO VIRTUAL). 

Aquel alumnado confinado que non teña medios para seguir as súas tarefas no domicilio recibirá 

equipos de ordenador e kit de conexión nas vindeiras horas. 

Aínda que en principio non debera extenderse o brote por outras aulas, si os seus fillos presentan síntomas 

compatibles, póñanse en contacto co seu medico ou centro de saúde. Os síntomas poden aparecer ata os 10 días 

despois de estar en contacto cun caso. A infección pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou 

sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto ou do olfacto, dores musculares, 

diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma asintomática. 

Se o/a seu/súa fillo/a é un contacto estreito, desde as autoridades sanitarias, contactarase coa familia para 

dar as indicacións necesarias. Unha vez que se poñan en contacto con vostedes, de selo caso, os contactos 

estreitos deben realizar corentena durante 10 días excepto aqueles que tivesen unha infección previa 

documentada cunha PCR positiva nos 3 meses previos. En caso de ser un contacto estreito si aparecen síntomas 

nos próximos días compatibles coa Covid-19, deberán permanecer en illamento2
 e contactar 

telefonicamente co seu centro de saúde ou co teléfono de referencia da comunidade autónoma. 

• En principio, non é necesario tomar ningunha medida a maiores polo momento, polo que o resto da comunidade 

educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de 

síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-193 

pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de 

protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir. 

• Rogámoslle que, nin vostedes nin os seus fillos-as, difundan a posible identidade do positivo nin intenten indagar 

datos que son confidenciais e privativos, penados pola lei en caso de divulgación de calquer tipo.  

Pode atopar información sobre as medidas de corentena e illamento na Web de información para a cidadanía 

sobre SARS- CoV-2 do SERGAS4. 

Reciban un cordial saúdo,          Xinzo de Limia, 26 de novembro de 2020 

             O Director 

 

                            Asdo: Manuel Grande Rodríguez 
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1 Cuestionario de autoavaliación: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/enquisa_de_autoavaliacion.pdf 

2 Illamento no domicilio de casos confirmados: https://www.sergas.es/Saude-publica/Illamento-domicilio?idioma=ga 

3Condicións crónicas de saúde como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares 
crónicas, cancro, inmunodepresión ou hipertensión arterial.  

4 Web do SERGAS de información para a cidadanía sobre o coronavirus: https://coronavirus.sergas.gal/ 

 

 

HORARIO ESPELLO – ENSINO VIRTUAL CURSO 3º ESO A 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En amarelo as horas de clase virtual (ben por Webex ou chat / foro da Aula 

Virtual ou outros medios informados polo profesorado). 
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