
 

 
Retorno voluntario á actividade lectiva presencial - alumnado 2º BAC 

 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
e  

NORMAS DE CARÁCTER SANITARIO 
 

(Resolución do 22-05-2020 da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020) 

1. Non pode acudir ao centro o alumnado con síntomas compatibles co COVID-19, 
diagnosticado de COVID19 ou que se atope en período de corentena domiciliaria por ter tido 
contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Para isto, as 
familias vixiarán o seu estado de saúde e realizarán a toma de temperatura todos os días 
antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Se o alumno/a tivese febre ou síntomas 
compatibles con COVID-19, non deberá asistir ao instituto, debendo chamar ao seu centro 
de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisar simultaneamente ao centro educativo. 

2. Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presente condicións de saúde 
que o fan máis vulnerable para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades 
cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión ou 
hipertensión arterial) poderá acudir ao centro sempre que a súa condición clínica estea 
controlada e o permita, e manterá medidas de protección de xeito rigoroso.   

3. Medidas xerais de prevención persoal  

3.1. Debe realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa das mans, durante polo menos 40 
segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidro alcohólico. Debe considerarse 
que, cando as mans teñen suciedade visible, o xel hidro alcohólico non é suficiente e é 
necesario empregar auga e xabón.  

3.2. Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.  

3.3. Cando se tusa ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado.  

3.4. Debe manterse unha distancia interpersoal de 2 metros sempre nos espazos comúns 
e nas entradas e saídas das aulas. Agardarase polo profesorado á entrada das aulas en 
ringleira de 1 e gardando a distancia de seguridade. A saída das aulas será ordenada e 
continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

3.5. Deben usarse tecidos desbotables (panos de papel) para eliminar secrecións 
respiratorias e tiralos despois de usar.  

3.6. Debe evitarse estreitar as mans. O uso de luvas non é recomendable con carácter 
xeral. 

3.7. No caso de que non se poida asegurar unha distancia interpersoal de 2 metros (nos 
movementos de entrada e saída e nos de circulación polo centro), debe utilizarse máscara 
preferentemente cirúrxica ou hixiénica (a poder ser reutilizable) por parte do persoal dos 
centros educativos, así como polos estudantes, en todos os espazos do instituto.  



 

 4. Medidas específicas de protección individual  

4.1. Nas aulas poderase prescindir do uso obrigatorio de máscara atendendo a que existen 
distancias de seguridade que resultan inalterables.  

4.2. A hixiene das mans (evitando sempre tocar a faciana e os ollos) é obrigatoria en cada 
cambio de aula; a estes efectos na porta de entrada de cada unha das aulas existirá un 
dispensador de solución hidro alcohólica.  

4.3. Nas aulas, os pupitres estarán na disposición máis separada que permita o tamaño da 
aula (cunha distancia mínima de 2 metros entre cada posto escolar ocupado). 

4.4. Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 
desinfección individual do posto, se fose necesario. En cada aula existirá unha dotación 
de panos desbotables e de solución desinfectante para proceder polo alumnado á 
desinfección do seu pupitre e cadeira e resto de material empregado, con 
independencia dos traballos efectuados con carácter previo polo persoal de limpeza.  

4.5. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 
compañeiros/as. Nas aulas deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada 
alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros. 

4.6. Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material 
de oficina) deberán ser usados só pola persoa profesor titular do posto e, de non ser 
posible, desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. As 
ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores e 
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas 
medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

4.7. Ventilaranse de xeito frecuente as aulas coa apertura de ventás ou portas, evitando as 
correntes de aire. Antes e despois de cada cambio de clase abriranse as ventás durante 
polo menos 5 minutos. 

4.8. Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 
Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña entre o 
seu material rotulador de encerado branco.  

4.9. Nas primeiras horas da xornada ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos 
á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula 
(panos desbotables e solución desinfectante). 

Nota importante: Neste documento recóllese un resumo informativo das medidas establecidas pola  Resolución 
do 22-05-2020 da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a 
actividade lectiva presencial no curso 2019-2020. Este documento-resumo pode conter erros ou omisións. Para 
consultar o conxunto de medidas ao completo, deben remitirse ao Anexo I da devandita resolución. 

 

Burela 22 de maio de 2020 


