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RESUMO DA NOVA SITUACIÓN

De acordo coas novas pautas establecidas a nivel estatal distínguense dúas situacións no 
ensino secundario: 

Casos activos: Illamento de 7 días máis 3 de vixiancia activa contados desde o inicio de 
síntomas ou desde a toma de mostra para proba diagnóstica, nos casos asintomáticos. 

Contactos estreitos con pauta vacinal completa: Vixiancia activa durante 7 días con 
especial atención ao inicio de síntomas. 

Os períodos de corentenas e illamentos serán os que Sanidade paute nas súas 
guías e protocolos, que son documentos vivos e van adaptándose á situación 
cambiante. A pertinencia de probas diagnósticas, test de detección, etc, serán sempre 
determinadas por Sanidade en función da situación e protocolos en cada momento.

SITUACIÓN CONCRETA DO IES DE ORTIGUEIRA E PLAN DE ACCIÓN

Os datos de  incidencia acumulada nos Concellos de Ortigueira e de Mañón son, a día de 
hoxe, moi elevados. Polo tanto toda a comunidade educativa ten o obxectivo de velar para 
que volvan a valores razonables, e facer así máis cómodo e seguro o proceso de ensino 
aprendizaxe. Trataremos de acadar esta meta no menor tempo posible. Para acadala 
insistiremos no cumprimento das medidas de seguridade básicas:

- A máscara cubrindo nariz e boca é obrigatoria en TODO momento, sendo 
obrigatoria tamén en exteriores, fóra do centro. Débese avisar especialmente ao 
alumnado autorizado a saír do recinto escolar en períodos non lectivos ou de lecer, pois 
poderá ser sancionado polos corpos e forzas de seguridade.

- A distancia entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e como 
mínimo 1,2 metros. Todo o profesorado, antes de iniciar cada sesión, comprobará 
que non se desprazaron estes postos.

- Mantense o xogo nos periodos de lecer, condicionado ao uso correcto da 
máscara. O uso incorrecto deberá ser corrixido polo profesorado de garda, apartando 
do xogo ao alumnado que incumpra a norma, ou parando a actividade.

- A alimentación nos periodos de lecer só pode ser realizada nos puntos marcados, 
ou no interior do pabellón correctamente ventilado, no caso de estar a chover nese 
intre, coa necesaria distancia. A máscara só poderá ser retirada para alimentarse, 
subíndose inmediatamente despois.

- Prestarase máxima atención á ventilación en todas as dependencias, especialmente 
nas actividades puntuais aprobadas no salón de actos. En todo caso respectarase o 
aforo establecido nesta e no resto de dependencias do centro.



- As saídas escolares programadas e aprobadas, con volta ao centro antes das 14 horas 
poden manterse. Adíase calquera saída do centro que supoña xantares colectivos.

En función da evolución da incidencia, ou do que determinen nestes primeiros días as 
autoridades sanitarias, poderán modificarse estas medidas, aumentando ou diminuindo o 
nivel de esixencia. 

O centro, no caso de incumprimentos, aplicará as necesarias medidas correctoras para 
protexer o interese colectivo da comunidade educativa.
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