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INTRODUCIÓN

1. Obxecto

1.1.  O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e

seguras  mediante  o  establecemento  das  medidas  preventivas,  colectivas  e

individuais,  que  deben  adoptarse  dende  o  inicio  do  desenvolvemento  do  curso

escolar 2021/2022, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e

as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de

contaxio  por  Covid-19.  Inclúe  as  medidas   en  cumprimento  do  previsto  na  Orde

Comunicada da ministra de sanidade,  de 4 de xuño de 2021,  mediante a que se

aproba,  en coordinación coa conferencia sectorial  de educación,  a declaración de

actuacións coordinadas en saúde Pública fronte á Covid-19 para centros educativos

durante  o  curso  2021-2022  e  a  súa  concreción  no  documento  “Medidas  de

prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  frente  a  Covid-19  para  centros

educativos.  Versión    03  /  05  /2022”   aprobado na comisión de Saúde Pública o 03 do

maio de 2022.  O documento é  de aplicación  aos centros públicos  de ensino non

universitario e, adaptado ás súas peculiaridades, aos centros privados concertados

que imparten ensinanzas non universitarias.

1.2. O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo foron examinadas polas

autoridades  sanitarias  autonómicas,  porén  son  obxecto  de  revisión  continua  en

función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades

sanitarias  autonómicas  e  estatais.  Estas medidas  iranse actualizando cando sexa

necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS

2. Principios sanitarios básicos

2.1 De conformidade co establecido coas instrucións de carácter xeral ditadas pola

Xunta de Galicia  deberán terse en conta as seguintes medidas preventivas 
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 Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e

etapas do sistema educativo. 

 A  suspensión  xeneralizada  da  actividade  lectiva  presencial  de  forma

unilateral  por  parte  da  Comunidade  Autónoma,  unicamente  se  adoptará

diante  de  situacións  excepcionais  de  acordo  co  previsto  na  normativa  e

acordos vixentes.

 Os centros  educativos  manteranse  abertos  durante  todo  o  curso  escolar

asegurando os servizos de comedor, así como apoio lectivo a menores con

necesidades  educativas  especiais  ou  pertencentes  a  familias  socialmente

vulnerables, sempre e cando a situación epidemiolóxica o permita, en base ás

indicacións das autoridades sanitarias.

 Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na Covid-19 que

será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O

equipo estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou persoa

na que delegue ou a substitúa, e dous membros do profesorado (nos centros

de menos de seis unidades o equipo poderá constituírse cunha soa persoa).

Corresponde  á  persoa  titular  da  dirección  do  centro  o  nomeamento  dos

restantes membros. Tamén lle corresponderá á persoa directora, ou persoa

na que delegue ou a substitúa, a función coordinadora Covid e a interlocución

coa administración.  En cada centro educativo establecerase unha canle de

comunicación  cos  membros  da  comunidade  educativa,  en  particular,  coa

periodicidade  que estableza a dirección,  informará  ao consello escolar  do

centro  sobre  as  medidas  adoptadas  e,  de  ser  o  caso,  da  evolución  dos

diferentes escenarios .

 O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os

datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente

protocolo.
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 Son principios básicos de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte á

Covid-19 nos centros educativos:

o As medidas de prevención persoal

o A limitación de contactos

o Limpeza e ventilación 

o Xestión de casos

 No suposto  de  alumnado  que  poida  ter  a  condición  de  vulnerable,  como

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia,

os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a

escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico ou pediatra de

acordo co establecido no artigo 62 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola

que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, poo que  se regula

a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas la Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  n

Para  os  efectos  do  previsto  no  Decreto  8/2015,  do  8  de  xaneiro,  polo  que  se

desenvolve  a  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño,  de  convivencia  e  participación  da

comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse incluídas nos

supostos  do  artigo  42  letras  a),  b)  e  d)  coa  consideración  de  condutas  leves

contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da

máscara  nos  tempos  e  lugares  que  sexan  obrigatorios  e  o  incumprimento  das

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que respecta

ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.
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3. Medidas xerais de protección individual e colectiva

3.1 Realizarase unha axeitada hixiene de mans: Recoméndase priorizar o uso de auga

e xabón durante cando menos 40 segundos e, se isto non é posible, pódese utilizar

xel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cando as mans están visiblemente sucias o

xel hidroalcohólico non é suficiente, sendo necesario o uso de auga e xabón.

Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel

hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións

xabonosas.

Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización do xel

hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man

de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser absorbido antes

realizar outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial

atención  por  parte  das  persoas  responsables  a  aplicación  do  xel  por  parte  do

alumnado.

3.2  Ao tusir ou esbirrar non se retirará, de usarse, a máscara, e cubrirase a boca e o

nariz co cóbado flexionado. Así mesmo evitarase tocar o nariz, os ollos e a boca

porque  facilita  a  transmisión.  Deberán  usarse panos  refugables  para  eliminar

secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha papeleira con bolsa e a poder

ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene de mans.

3.3 O uso de luvas só é recomendable nas tarefas de limpeza.

3.4  Está  permitido  compartir  obxectos,  tanto  dentro  do  grupo  de  convivencia

estable (GCE) como entre GCE ou aulas do mesmo ou diferente nivel  educativo,

asegurando unha axeitada hixiene de mans.

3.5 O uso da máscara rexerase pola lexislación vixente e posteriores actualizacións e

recomendacións  se  as  houber.  Cando o seu  uso estea indicado  ou  recomendado

rexerase polo establecido no Anexo sobre medidas de protección individual. No caso

do profesorado a máscara indicada será de tipo hixiénico, segundo o establecido no
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anexo  citado,  excepto  indicación  por  parte  do  servizo  de  prevención  de  riscos

laborais.

Cando  exista  obriga  do  uso  da  máscara,  esta  non  será  esixible  nos  seguintes

supostos: 

• Persoas menores de 6 anos. 

• Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que

poida  verse  agravada  polo  uso  da  máscara  ou  que,  pola  súa  situación  de

discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara

ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 

• No caso de que, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte

incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias 

3.6 O uso da máscara no transporte escolar  colectivo  axustarase ao previsto na

lexislación vixente sobre o uso en medios de transporte.

3.7  Debe  explicarse  o  uso  correcto  da  máscara:  cubrindo  o  nariz  e  o  queixo,  e

quedando ben axustada á cara. Tamén se darán indicacións sobre a súa substitución

e lavado. Deberá manipularse só polas tiras, poñendo especial coidado no momento

de poñela e quitala. Na cartelaría do centro existirá unha específica que lembre a

formación sobre uso de máscaras. 

3.8  Neste  contexto  normativo  no  que  a  máscara  non  resulta  obrigatoria  é

especialmente relevante lembrar a importancia de manter o resto de medidas de

protección que, ao longo da pandemia, téñense amosado eficaces. Así, a hixiene de

mans, a ventilación e evitar as aglomeracións seguen a ter un alto valor protector.

Con todo, débese ter en conta que nos centros educativos pode haber poboación

vulnerable entre o alumnado e o persoal docente e non docente, polo que a máscara

resulta nestes colectivos vulnerables particularmente recomendable. Polo tanto, e

atendendo  ás  particularidades  descritas,  resulta  recomendable,  con  carácter

voluntario, o uso da máscara no interior dos centros educativos tanto por parte do

alumnado coma  dos/as  traballadores/as  do  centro,  de  acordo  ao  establecido  no
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documento  DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA  (25/04/2022)  da  Dirección Xeral  de Saúde

Pública.

3.9  En  persoas  con condicións  de  vulnerabilidade  fronte  á  Covid-19  seguiranse  as

recomendacións que indique o seu profesional de referencia.

3.10 Debe prestarse especial coidado a evitar o posible estigma das persoas que, por

condicións de risco ou por decisión persoal, sigan a utilizar as máscaras en calquera

ámbito educativo e independentemente da súa obrigatoriedade. 

4. Limitación de contactos

Establécense  medidas  específicas  de  limitación  de  contactos  para  a  situación

epidemiolóxica actual (niveis de alerta 0, 1 e 2). En caso de que a CCAA entrara nun

nivel superior, poderían valorarse medidas específicas.

4.1  Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Especial: Na situación actual

os  grupos  de  convivencia  estable  (GCE)  poden  interactuar  entre  si  tanto  en

exteriores como en interiores coa única excepción do comedor escolar e espazos

alternativos habilitados para as comidas, nos que se manterá o GCE.

4.2 ESO, FP Básica e Bacharelato: Os grupos/aulas poden interaccionar entre si en

interiores  e  en  exteriores,  excepto  no  ámbito  do  comedor  escolar  e  espazos

alternativos habilitados para as comidas.

4.3  Ensinanzas Oficiais de Idiomas,  FP de Grao Medio e Superior,  E.  Artísticas e

Deportivas,  outras  ensinanzas  de  Rex.  Especial:  Observaranse  as  medidas

equivalentes ao Bacharelato e, cando sexa de aplicación, adoptaranse as medidas

que correspondan ao ámbito profesional de referencia.

4.4  O tamaño máximo das clases será acorde aos rateos establecidos na normativa

aplicable.
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4.5  En Educación Especial ou en aulas específicas en centros ordinarios o alumnado

organizarase en GCE. De cara ao establecemento de medidas non se considera un

contorno  vulnerable  ante  a  Covid-19  de  forma  xeral,  polo  que  se  seguiran  as

recomendacións xerais sobre limitación de contactos.

Non  obstante,  nos  Centros  de  Educación  Especial  que  dispoñen  de  servizo  de

residencia  é  recomendable  seguir  as  indicacións  previstas  para  os  centros

sociosanitarios, por tratarse de entornas de elevado risco epidemiolóxico por varios

motivos.  Por un lado,  trátanse de ambientes pechados nos que,  o  propio nivel  de

dependencia das persoas residentes (dificultade para a alimentación, de mobilidade,

etc), favorece o establecemento de contactos próximos e prolongados cos coidadores,

o que aumenta o risco de transmisión e de contaxio. Outro factor que pode contribuír

ao aumento do risco de transmisión é o feito de que con frecuencia, os residentes

presentan algún grado de discapacidade ou deterioro cognitivo que pode dificultar o

mantemento das medidas de prevención, como son a hixiene de mans e respiratoria

ou o uso adecuado da máscara.  Tendo en conta todo o anterior  recoméndase con

carácter voluntario, o uso da máscara nos seguintes casos: 

• Persoas traballadoras. 

•  Visitas  cando  estean  en  zonas  compartidas.  Dado  que  a  institución  constitúe  o

domicilio das persoas que alí residen, considérase que o uso permanente da máscara

afecta  o  benestar  destas  persoas  polo  que  esta  recomendación  non  afectaría  as

persoas residentes no centro. 

4.6 Permítese o acceso de familias tanto aos espazos interiores como ao espazos ao

aire libre dos centros educativos e tanto para a entrada e saída do alumnado do

centro como para outras actividades, evitando aglomeracións.

Tamén se permiten reunións de titoría individual coas familias en espazos interiores

ben ventilados (ou ben ao aire libre), cumprindo sempre coas medidas de protección

e hixiene que estean vixentes en cada momento. 
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4.7 No caso do transporte escolar colectivo será de aplicación a normativa vixente

con respecto a medidas preventivas fronte a Covid-19 en medios de transporte. En

todo  caso  recoméndase  a  priorización  do  transporte  activo  (camiñando  ou  en

bicicleta, por exemplo) en roteiros seguros e camiños escolares, por ser unha opción

máis saudable que evita compartir espazos pechados.

4.8 Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos

realizaranse,  sempre  que  sexa  posible,  ao  aire  libre  e  de  acordo  ás  mesmas

condicións que os seus homólogos comunitarios.

5. Medidas xerais de limpeza nos centros

5.1. Cada centro disporá dun protocolo de limpeza e desinfección que responda ás

súas características e que recollerá a limpeza dos espazos cando menos unha vez ao

día.  O  protocolo  de  limpeza  formará  parte  do  documento  denominado  “Plan  de

adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” e determinará as frecuencias e

horas nas que se realizarán todas as tarefas. O protocolo de limpeza é obrigatorio

para todo o persoal de limpeza con independencia da súa dependencia orgánica polo

que será de aplicación non só ás empresas externas senón tamén ao persoal dos

concellos  que  teñen  a  obriga  de  realizar  o  mantemento  e  conservación  de

conformidade coa normativa vixente.  

5.2  Intensificarase  a  limpeza,  en  especial  en  baños,  espazos  de  comedor  e  nas

superficies  de  maior  uso.  Nos  talleres,  laboratorios  e  outros  espazos  singulares

utilizados  para  prácticas  da  FP,  atenderase  á  normativa  específica  do  sector

produtivo ou de prestación de servizos de que se trate. 

5.3  Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo

Ministerio  de  Sanidade.  No  uso  destes  produtos  sempre  se  respectarán  as

indicacións da etiquetaxe.
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5.4 Logo de cada limpeza,  os materiais  empregados e  os equipos de protección

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de

mans.

5.5 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas

con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar

calquera contacto accidental.

5.6 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións de acordo

co previsto no Anexo sobre ventilación:por espazo de polo menos 15 minutos ao

inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a

totalidade  dos  recreos,  cando  menos  5  minutos  entre  clase  e  clase  e  de  2  a  5

minutos  cada  15  a  20  minutos  durante  a  duración  destas.  As  portas  das  aulas

deberán  permanecer  sempre  abertas,  coas  ventás  abertas  para  favorecer  a

circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos

corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación. 

5.7 Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

• Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as

xanelas abertas o maior tempo posible.

• Débese  aumentar  a  subministración  de  aire  fresco  e  non se  debe  usar  a

función de recirculación do aire interior.

5.8  En relación coa xestión dos residuos:

• Recoméndase  que  os  panos  desbotables  que  o  persoal  e  o  alumnado

empregue  para  o  secado  de  mans  ou  para  o  cumprimento  da  “etiqueta

respiratoria”  sexan  refugados  en  papeleiras  ou  contedores  con  bolsa  e

protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.

• Todo  material  de  hixiene  persoal  (máscaras,  luvas  de  látex,  etc.)  debe

depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que

se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas).
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6. Xestión de casos 

A xestión de casos e contactos en centros educativos realizarase acorde á Estratexia

de vixilancia e control fronte á Covid-19 tras a fase aguda da pandemia e posteriores

actualizacións,  e  conforme  ás  pautas  de  vixilancia  e  control  epidemiolóxico da

Consellería de Sanidade 

Lémbrase de forma xeral, e como froito de aprendizaxe da pandemia, que non se

recomenda  a asistencia  ao centro cando  unha persoa presente síntomas agudos

compatibles coa COVID-19 ou outra enfermidade infecciosa aguda e potencialmente

transmisible.  Esta  medida  tamén  ten  xustificación  polo  propio  benestar  da

poboación infantil. 

E  necesario  manter  a  capacidade  de  vixilancia  e  as  estruturas  de  coordinación

necesarias, en especial os Equipos Covid, no caso de que fora necesario intensificar a

xestión de casos e contactos por un cambio no situación epidemiolóxica.

7. Comedor escolar

É necesario manter o reforzo das medidas de prevención, tanto na limitación de

contactos no comedor escolar como na distancia interpersoal e a ventilación. Os

comedores,  e  os  espazos  alternativos  habilitados  para  as  comidas,  permitirán  a

distancia interpersoal de 1,5 m (flexible a 1,2m), salvo no caso de pertencer a un

mesmo GCE, en cuxo caso esta distancia será aplicable entre GCE. 

Maximizarase a ventilación, intensificándoa de maneira especial entre quendas (se

as houber).

O cepillado de dentes ao remate do servizo de comedor é un hábito saudable que

debe fomentarse nos comedores escolares.
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8. Actividades extraescolares, complementarias e aulas matinais

As excursións, visitas e traballos de campo no exterior do centro educativo forman

parte da dinámica do curso escolar e contribúen a cubrir obxectivos didácticos  aula,

a xerar cohesión grupal, benestar emocional e a establecer vínculos entre iguais e

persoas alleas á comunidade educativa. 

8.1  Cando  sexa  posible  para  os  obxectivos  da  actividade  primaranse  os

desprazamentos activos no contorno cercano, o que supón ademais, unha actividade

saudable.  Se  se  fai  uso  do  transporte  público  seguiranse  as  normas  específicas

determinadas para este tipo de transporte.

8.2  No  caso  de  visitas  a  museos,  cines,  teatros,  etc,  seguiranse  as  medidas

preventivas establecidas polo lugar que se visite.

8.3  Nas  actividades  complementarias  que  se  desenvolvan  no  centro  educativo

poderán acudir persoas externas ao mesmo, sempre que manteñan as medidas de

prevención, hixiene e promoción da saúde establecidas.

8.4  Para a celebración de actos de graduación, de fin de curso ou outro tipo de

eventos sociais ou culturais que poidan ter lugar no centro educativo e no contexto

da  súa  actividade,  atenderanse  as  medidas  de  prevención  fronte  a  Covid-19

existentes para eventos culturais na comunidade autónoma.

8.5 No caso de saídas con pernocta esta poderá organizarse en GCE e, naqueles

cursos non organizados por GCE estableceranse subgrupos fixos para a pernocta.

8.6 Permítese mesturar grupos ou aulas en actividades extraescolares tanto ao aire

libre como en interiores, garantindo o resto de medidas de prevención e priorizando,

cando sexa posible, as actividades ao aire libre.

8.7 Cando se organicen almorzos ou merendas farase preferentemente ao aire libre.

De realizarse en interior, seguiranse as pautas previstas para comedores escolares.
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8.8  Nas  clases  prácticas  de  voz,  canto,  e  instrumentos  musicais  de  vento

aumentarase  a  distancia  interpersoal,   valorando  a  realización  ao  aire  libre  ou

maximizando a ventilación.

9. Subministración de material de protección

9.1. A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización

e  máscaras  de  protección.  Corresponde  ao  equipo  formado  na  Covid-19,  en

colaboración  coa  secretaría  do  centro,  o  inventario  das  mesmas  e  arbitrar  un

mecanismo de  distribución  que  acredite  a  súa  entrega  e  o  seu  consumo para  a

actividade propia do centro.

9.2. Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento,

suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados

pola  consellería,  en  especial  xel  hidroalcohólico  e  os  seus  dispensadores,  panos

desbotables, materiais de limpeza e desinfección, mamparas para uso no comedor,

papeleiras  de  pedal,  impresión  de  cartelaría  e,  cando  resulten  insuficientes,

máscaras de protección.

9.3  O  centro  educativo  arbitrará  as  medidas  oportunas  para  que  o  inventario  e

contabilización  dos  custos  deste  material  sexan  individualizables  respecto  das

restantes  subministracións  do  centro,  co  obxecto  de  coñecer  con  detalle  os

sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o Covid-19 e vixiar

o consumo axeitado do mesmo.

Corresponde ao equipo Covid en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou

organizar  a  distribución  do  material,  levar  a  súa  contabilización  e  inventario

separado e certificar os consumos e gastos producidos.
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MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS LABORAIS

10. Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español  os

traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa

condición  clínica  estea  controlada  e  o  permita,  e  mantendo  as  medidas  de

protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos

Laborais  deberá  avaliar  a  existencia  de  traballadores  especialmente  sensibles  á

infección  por  coronavirus  e  emitir  informe  sobre  as  medidas  de  prevención,

adaptación e  protección  necesarias,  seguindo o establecido no Procedemento de

actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao

SARS-CoV-2

11. Organización e documentos do centro

11.1 No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo Covid, a persoa

titular  da  dirección  é  a  encargada  de  manter  a  comunicación  dende  o  centro

educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da

Consellería de Sanidade, do Sergas . Correspóndelle así mesmo a comunicación co

persoal do centro e coas familias e alumnado.

11.2  O equipo Covid-19  de  cada  centro educativo  deberá estar  en  disposición  de

dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal

do centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma

ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou

varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder

trasladado ás autoridades sanitarias.

12. Medidas relativas ás familias e ANPAS

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto

do centro educativo,  sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos,

realizarase de acordo co previsto no apartado 8.  
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13. Medidas xerais en relación co alumnado transportado.

13.1 O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso

polo órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas

todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC

poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do

condutor.

13.2  Os/As  acompañantes  da  empresa  de  transporte  aos  que  lle  corresponda  a

vixilancia  do  alumnado,  cando  resulte  obrigatorio,  velarán  por  que  todos  os

ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada

usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.

13.3 Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar

unha  mellor  trazabilidade  dos  contactos,  salvo  que,  en  base  á  situación

epidemiolóxica,  as  autoridades  sanitarias  determinen  un  uso  máis  restritivo  do

mesmo.

14. Utilización de cartelaría no centro

14.1. O centro disporá de cartelaría informativa nas entradas, corredores, escaleiras

e  zonas  de  recreo  que  advirta  sobre  o  respecto  da  distancia  de  seguridade,

sintomatoloxía do Covid-19 e medidas de hixiene social  e individual.  Nas aulas e

aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.

14.2.  A  cartelaría  de  uso  preferente  será  a  subministrada  pola  administración

autonómica ou impresa polo propios centros en tamaño A3 ou superior.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

15. Educación en Saúde

15.1.  O  equipo  Covid  debe  asegurar  que  a  información  sobre  os  protocolos  de

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas
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nos  centros  educativos  chegan  e  son  comprendidas  por  toda  a  comunidade

educativa, establecendo canles de comunicación fluída.

15.1.1. Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades

sobre  as  medidas  de  prevención e  hixiene  aos  traballadores/as  do centro

educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade

educativa.

15.1.2. Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as

familias,  mantendo unha canle  dispoñible  para  a solución  de dúbidas  que

poidan xurdir.

15.1.3. Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase

que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións

das autoridades sanitarias.

15.2. Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que

inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á Covid-19,

para  facer  do  alumnado  axentes  activos  na  mellora  da  saúde  da  comunidade

educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos

programas  e  actividades  de  educación  e  promoción  da  saúde  que  xa  viñan

desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de

forma integral.

15.3.  A  tal  efecto,  desenvolveranse  iniciativas  innovadoras  para  dinamizar  e

promover hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun

gran abano de programas como son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre

outros.  Igualmente,  promoveranse  accións  como  a  oferta  da  materia  de  libre

configuración  autonómica  “Promoción  de  estilos  de  vida  saudables”  na  etapa

secundaria  obrigatoria.  Estas  e  outras  actuacións  desenvolveranse  desde  unha

perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas:

a) Hábitos de alimentación saudable.
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b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.

15.4. A Consellería de Sanidade continuarán mediante fórmulas de teleformación, a

formación  suficiente  para  os  centros  educativos  sobre  as  medidas  xerais  de

prevención  e  protección.  Dentro  da  oferta  formativa  do  Plan  de  formación  do

profesorado para o curso 2021/2022 incluiranse cursos impartidos por profesionais

sanitarios.
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ANEXO I ESCENARIOS COMEDOR ESCOLAR
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ANEXO II Anexo sobre ventilación en centros educativos no contexto da Covid-

19

 Fornecer tanto aire exterior como sexa razoablemente posible.

 A ventilación natural é a opción recomendada e só no caso de que non sexa

posible optarase por implementar unha ventilación forzada e/ou purificación

de aire.

 As portas da clase deberán permanecer abertas, así como as ventás e portas

dos corredores para facilitar a renovación constante de aire nas aulas.

 Ventilar cando menos 15 minutos ao inicio e ao remate da xornada (de mañá

ou  de  tarde),  5  minutos  entre  clase  e  clase,  e  durante  a  totalidade  dos

recreos.

 No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior número

de ventilacións  de  menor  tempo en lugar  de  ter  as  ventás  parcialmente

abertas.  Abrir  parcialmente  as  ventás  non  facilita  significativamente   a

renovación de aire pero baixa a temperatura e diminúe o confort.  É máis

eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos.

 No caso de dispoñer de sistemas de ventilación forzada centralizada, manter

a ventilación acesa as 24 horas, os 7 días da semana, con taxas de ventilación

reducidas (pero non apagadas) cando as persoas están ausentes.

 Non usar a recirculación do aire interior.

 Non se recomenda o uso de ozono e lámpadas UV para a desinfección en aire

acondicionado.

 Non se recomenda a compra de medidores de CO2 por parte dos centros

educativos  que,  en  calquera  caso,  deben  ser  manexados  por  persoal

competente. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade conta cunha

rede  sentinela  que  verifica  que  a  implementación  destas  medidas  de

ventilación resulta nunha ventilación correcta e axeitada.
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 Se  fose  necesario  utilizar  un  purificador  de  aire  portátil,  como  último

recurso, este debe ter polo menos eficiencia de filtro HEPA e recoméndase

situar o dispositivo preto da zona de respiración (onde estean os alumnos).

Os filtros HEPA deberán ter unha filtración altamente eficiente do aire, con

capacidade de reter aerosois en porcentaxes superiores ao 99,95%, segundo

a  norma  UNE1822.  Todo  isto  sometido  a  contar  co  informe  técnico

pertinente, solicitado polo centro educativo a través da Unidade Técnica da

Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e

Universidade  e  autorizado  en coordinación  coas  directrices  da autoridade

sanitaria.

Conclusións

• O método de elección para a ventilación das aulas será a ventilación natural de

acordo  coas  recomendacións  do  apartado  anterior.

•  No  caso  de  non  ser  posible  a  ventilación  natural,  poderanse  utilizar  equipos

extractores ou impulsores individuais cun caudal de aire adecuado de acordo coa

valoración dun técnico competente.

• Naqueles casos nos que non sexa posible aplicar os métodos anteriores, e de xeito

totalmente excepcional, poderán utilizarse os purificadores con filtros HEPA. A súa

utilización require dun informe técnico especializado (especialmente para realizar o

estudo oportuno sobre as características das aulas, o volume do aire, a ocupación,

etc)  solicitado  polo  centro  educativo  a  través  da  Unidade  Técnica  da  Xefatura

Territorial  correspondente da Consellería de Cultura,  Educación e Universidade e

autorizado en coordinación coas directrices da autoridade sanitaria.
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ANEXO III Medidas de protección individual

No ámbito da comunidade educativa as máscaras que se utilizarán serán as mesmas

que  no  ámbito  comunitario.  Estas  serán  as  máscaras  hixiénicas  que  cumpran  a

normas  UNE  0065  (reutilizables)  ou  UNE  0064  (desbotables),  ou  as  máscaras

cirúrxicas  cando  así  se  determine.  As  máscaras  hixiénicas  deberan  cumprir  a

CSM/115/2021.

De acordo co establecido polo ministerio de sanidade na súa Guía de preguntas e

respostas sobre a volta ao cole (02/10/2020) recoméndase a utilización de máscaras

hixiénicas reutilizables, xa que posibilitan unha axeitada protección e unha mellor

respirabilidade,  ademais  de  ser  unha  opción  máis  sostible.  Só  en  poboación  con

condicións de saúde de especial vulnerabilidade para a Covid-19 se pode propoñer a

posibilidade de utilizar máscara hixiénica ou máscara cirúrxica. Este é o caso que

afecta ao uso de máscaras no espazo de illamento COVID.

Por tanto e de acordo coas recomendacións do Ministerio de Consumo na súa Guía.

Que  debes  ter  en  conta  ao  mercar  unha  máscara?  As  persoas  sas  utilizarán

preferentemente  máscaras  hixiénicas.  As  persoas  sintomáticas  ou  asintomáticas

positivas deben elixir con prioridade máscaras cirúrxicas. O alumnado san a partir de

3 anos (a partir dos 6 anos con carácter obrigatorio) debe usar máscaras hixiénicas

acordes a cada rango de idade.

Os  nenos  e  as  nenas  positivos/as  por  Covid-19  deben  usar  preferentemente

máscaras  cirúrxicas  ou  hixiénicas  con  especificación  UNE.  No  caso  de  poboación

vulnerable recoméndase usar o tipo de máscara segundo indicación médica.

As máscaras son só un medio complementario de protección e actúan en conxunto

co resto de medidas preventivas pautadas polas autoridades sanitarias.

De  acordo  con  estas  pautas  calquera  mención  ou  referencia  a  máscaras  no

Protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  Covid-19  nos  centros  de  ensino  non

universitario  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021,  ou  nos  diversos  protocolos

auxiliares  e  addendas,  incluídas  as  referencias  a  máscaras  transparentes,
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entenderase referida a máscaras  hixiénicas (preferentemente reutilizables),  salvo

que expresamente se indique que estas serán cirúrxicas ou EPI, facéndose constar

neste último caso a tipoloxía concreta referida (FFP1, FFP2 ou FFP3).

No  documento  que  segue,  titulado  INFORMACIÓN  SOBRE  CARACTERÍSTICAS  E

NORMATIVA  DE  EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  atópase  recollida  á

información  pormenorizada  sobre  as  características  e  normativa  de  equipos  de

protección individual de aplicación segundo o Protocolo de adaptación ao contexto

da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-

2022.
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ANEXO IV: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS

Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidad ≥ 2 aspectos

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Enfermidade hepática crónica 
severa

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4

Cancro en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4

Obesidade  mórbida (IMC>40)
Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida controlada Patoloxía engadida descompensada

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4
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Embarazo
Sen complicacións nin

comorbilidades
Con complicacións o  comorbilidades

3 3 3 1 4 4 4

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas.
NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas.
NR3( Nivel de risco 3): Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a distancia de seguridade.
NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP.

1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional

2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados

3
Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á 
traballador/a como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactación (PREL)

4
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente 
sensible ou prestación por risco durante o embarazo-lactancia (PREL)
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SOLICITANTE:
SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:                                      Teléfono:
Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :

Código Postal:                         Localidade:
MOTIVO DA SOLICITUDE:
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal:                         Localidade:
Posto de traballo:

Relación da documentación que achega
AUTORIZACIÓN PARA COMUNICACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA
CONDICIÓN DE TRABALLADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE , no seu caso
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a
efectos  da  determinación  do  condición  de  persoal  sensible  de  conformidade  co
previsto na resolución pola que se aproba o Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid.19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu
poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.

                                                        ,                    de                          de 202__

Sinatura:

DIRECTOR/A DO CENTRO
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ANEXO V CARTELARÍA

No Portal da Dirección disporase doutra cartelaría adicional
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