
 

 
 

 

1- Cada alumno/a deberá realizar a ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA de forma diaria,  

antes da chegada ao centro educativo. 
 

Ante á aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID 19 deberá: 
 

+Non acudir ao instituto. 
 

+Comunicar os síntomas ao servizo sanitario do centro de saúde. 
 

+Comunicar ao equipo COVID do centro de ensino a ausencia do alumno (non é necesario 

xustificante médico) 

+Manterse en illamento domiciliario ata que os facultativos dean as indicacións oportunas. 
 
 
 

2- Medidas xerais de protección individual e colectiva 
 

+Uso obrigatorio de máscara en todos os espazos do centro educativo. Tamén será obriga do 

alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala. 

 
 
 
 

+Manter en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 m. mínimo. 
 

+Realizar a hixiene de mans nos seguintes casos: 
 

 Á entrada e saída do centro. Haberá colocados dispensadores de xel hidroalcohólico 

nos espazos comúns. 

 Nas aulas. 

 Antes e despois de usar material susceptible de ser compartido. 

 Despois de usar os aseos, que estarán dotados de dispensadores de xabón e panos 

desbotables. 

 Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse preferiblemente auga e 

xabón. 
 

+Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel e desbotalo nunha papeleira con 

tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado, sempre aloxándose do resto das persoas. 
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+Desbotar o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) en contedores da fracción 

resto, que estarán debidamente sinalizados. 
 

+No caso de que un/unha alumno/a menor de idade presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será conducido a un espazo de illamento ata que sexa recollido por un familiar. 

 
 

3- Medidas de protección nas aulas 
 

+Acceder ás aulas polas portas habilitadas para tal fin, seguindo as frechas de entrada e saída 

situadas no chan. 
 

-Cor azul: indica a entrada 
 

-Cor verde: indica a saída 
 
 
 

+Entrar e saír das aulas de forma ordenada e continua de 1 en 1, realizando a hixiene de mans. 
 

+Non mover os pupitres da súa situación e evitar o desprazamento pola aula para garantir a 

distancia de seguridade. 
 

+Non compartir material de uso propio cos compañeiros/as. 
 

+Non tocar ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores e restantes 

ferramentas pedagóxicas. Estas serán unicamente usadas polo profesorado e persoal non 

docente de centro. 
 

+Realizar a hixiene de mesas e cadeiras á entrada e saída da aula. O alumnado na aula debe ter 

un posto fixo. 
 

+Non comer nin beber na aula, só se pode realizar nos espazos exteriores do recinto escolar ou 

na cafetería. 
 

+Non saír nos cambios de clase, é necesario evitar a circulación de alumnos polos espazos 

comúns. 
 

+O incumprimento das instrucións do profesorado na aplicación do protocolo COVID 19, terán 

consideración de condutas contrarias á convivencia. 


