
 
 

 
 

 

 

PREVENCIÓN E HIXIENE COVID-19: 
 
• Persoas que poden acudir aos centros educativos: 

 

   Non pode acudir ao centro o alumnado con síntomas compatibles co COVID-19 
ou diagnosticados de COVID-19, ou que se atope en período de corentena 
domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. 

   Recoméndase evitar as aglomeracións. 
   Descártanse as actividades grupais ou eventos no interior dos centros 

educativos 
 

• Medidas xerais e específicas de prevención persoal: 
 

   Debe realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de 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 sucidade visible o xel hidro- 
alcohólico non é suficiente, e é necesario empregar auga e xabón. 

   A hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula, a estes efectos na 
porta de entrada de cada unha das aulas existirá un dispensador de disolución 
hidro alcohólica. 

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

   Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 
   Debe manterse unha distancia interpersonal de 2 metros. 
   Debe evitarse estreitar as mans. 
   uso de luvas non e recomendable 
   Lembramos a todo o alumado e ao profesorado a obrigatoriedade do uso de 

mascarilla de seu durante a presenza no centro. 
   Nas aulas poderase prescindir do uso obrigatorio da mascarilla atendendo a 

que existen distancias de seguridade que resultan inalterables. 
   O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 

compañeiros. 
   Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou 

material de oficina) deberán ser utilizados só polo profesorado. 
   As fiestras, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 
unicamente utiliadas polo profesorado. 



 
 
 

 
 

 

• Medidas específicas de protección colectiva: 
 

Ventiláranse de xeito frecuente as estancias coa apertura de fiestras ou portas, 
evitando as correntes de aire. Antes e despois de cada cambio de aula abriranse as 
fiestras durante a lo menos 5 minutos. 

 

• Cambios de clase: 
 
A saída será ordenada e continua, dun en un, deixando a distancia de seguridade. 
Agardarán polo profesor á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a 
distancia de seguridade. 

 

• Medidas específicas no uso dos aseos: 
 
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
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