
Modificacións publicadas o luns 4 de outubro da versión en vigor do 

“Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-

CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario”  

Inclúense os apartados e parágrafos modificados ou engadidos á versión anterior. 

 

2A. Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación 

2A.3 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que 

sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non 

dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da 

COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia 

e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV- 2 (Covid19) no ámbito educativo 

non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a 

situación do caso sospeitoso.  

O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados 

contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o 

contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean 

vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 

6 meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre 

as medidas de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de 

vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses 

deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de 

Seguimento de Contactos en corentena.  

2A.4. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería 

de Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a 

comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A 

información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e 

utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro. 



Para facilitar esta información recomendase usar o modelo de comunicación curta 

específico que está dispoñible na Axuda de EduCOVID. 

7. Xestión dos gromos.  

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera 

agrupación de 3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vinculo 

epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a importante 

variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun 

centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último 

caso) deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. 

Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade 

ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordinaria. 

7.2. Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de 24 de 126 

prevención e control levaranse a cabo en base ao Protocolo de vixilancia e control 

epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non 

universitario de Galicia. En virtude das mesmas: 

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 

(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas 

pautas establecidas no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no caso de 

afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de 

Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 

seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo 

protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse 

o caso, o equipo Covid do centro educativo deberá porse en contacto coa CSC e rexistar 

os contactos estreitos a través da aplicación “EduCovid”. 

8. Escenarios no suposto dos gromos 

8.1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha 

ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 



conformidade co previsto no Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao 

virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia, cos 

seguintes supostos:  

• Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de 

menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado durante máis de15 minutos sen utilizar a 

máscara, os contactos serán determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC 

ou XT de sanidade, segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

• Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas como 

contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos para o 

seu caso concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte 

ao virus SARS-CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia 

(http://coronavirus.sergas.gal ) . 

8.4. Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha aula, 

nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa 

ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará 

o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso 

adoptar e o comunicará ao centro. 

ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO” 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO  

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles as que así lle lo indique a CSC de 

acordo co Protocolo de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus  SARS-CoV-

2 (COVID-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia 

(http://coronavirus.sergas.gal ). 

9. A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria 

 

 


