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Que é a COVID -19?

❑ É unha enfermidade de orixe vírica que afecta sobre 
todo ao sistema respiratorio pero que pode causar outras 
complicacións no sistema circulatorio.

❑ O virus transmítese polo aire, nas gotiñas que 
expulsamos ao falar, tusir ou esbirrar.



Cales son os síntomas da COVID-19?

A enfermidade cursa normalmente con estes síntomas xerais:

• Febre (normalmente non superior a 38,5º)

• Tos seca

• Dificultade para respirar

Outros síntomas poden ser tamén:

•  Dor de gorxa
•  Conxestión nasal
•  Dor muscular
•  Diarrea

• Perda do olfacto e gusto



Que podo facer para protexerme do 
contaxio?

As medidas hixiénicas e preventivas que DEBEMOS TOMAR:

✔ Manter unha distancia de seguridade cos 
outros de polo menos 1,5 m

✔ Levar máscara que protexa nariz e boca (agás 
nas excepcións xustificadas)

✔ Lavar frecuentemente as mans con auga e 
xabón ou solución hidroalcohólica (na entrada e 
saída no centro, nos recreos, despois de ir ao aseo ou de empregar 
material compartido; e sobre todo despois de cambiar a máscara)

✔ NON tocarnos os ollos nin nariz, nin boca



AUTOENQUISA diaria 



Como  detectamos precozmente casos de 
COVID-19

✔ Levaremos un control diario de síntomas antes de vir ao 
instituto: realizando a autoenquisa.

✔ Se temos só  1 dos síntomas da enfermidade NON 
ACUDIREMOS AO CENTRO ESCOLAR.

✔ TAMPOUCO acudiremos se un familiar convivinte  é 
sospeitoso ou está afectado de covid-19.

✔ As faltas estarán xustificadas simplemente pola familia.



Que facer se teño síntomas  antes de vir 
ao centro?

❖ NUNCA acudir ao centro escolar se teño SÓ 1 DOS SÍNTOMAS

❖ A nosa familia chamará ao noso centro de saúde e concertará 
unha cita co pediatra ou médico de familia.

❖ Comunicalo ao EQUIPO COVID do centro, chamando ao centro en 
horario lectivo (981311500) ou ben enviando un correo electrónico 
en horario non lectivo (ies.sofia.casanova@edu.xunta.es)

❖ Permanecer na casa ata que o determinen os servicios sanitarios e 
seguir os protocolos indicados polas autoridades sanitarias.

❖ Non é preciso xustificación documental da ausencia do alumno 
salvo casos excepcionais (exames importantes, etc…) que deberá 
de informar ao titor/a e a xefatura de estudos.



MEDIDAS DE CONTROL E VIXIANCIA NO 
CENTRO

EQUIPO COVID

Coordinador COVID: 

Andrés Rodriguez Bergara

Membros COVID:

Pilar Vázquez Castro

Francisco Tenreiro Gavela

ESPAZO COVID:

Na planta Baixa á Esquerda das escaleiras. 



Aparición de síntomas no centro 

Se estando no centro percibes algún dos síntomas do COVID-19 

debes acudir á conserxería e indicarlles que avisen a un membro 

do equipo COVID.

Se detectamos un presunto caso de COVID o centro escolar:

1º- Avisará ás familias para que veñan buscar o alumno/a coa 

maior brevidade posible, e concerten cita telefónica co seu 

pediatra e ou facultativo.

2º-Trasladará ao alumno/a a un espazo illado “aula covid”que 

será un espazo ventilado,con xel hidroalcohólico,panos 

desbotables e papeleira de pedal.

3º- Deberá colocarlle unha máscara cirúrxica nova.



Convivencia cunha persoa positiva 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun 

diagnóstico positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro 

que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en 

virtude de ser considerados contactos estreitos.

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, pero non será necesario que garden corentena no 

domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.



TRÁNSITOS E ESTANCIA NO CENTRO

ENTRADA:

Horarios habituais sen quendas. O centro abrirase ás 08:20 para que 

todo o alumnado poida ir entrando sen aglomeracions.

As clases comezarán ás 08:30 hrs.

SAÍDAS: 14:10 h

MARTES TARDE: mesmos sistema

O centro abrirase ás 16:25 e as clases comezarán ás 16:30 h 

       A saída será ás 18:10 h.

Haberá 3 entradas diferenciadas en función da ubicación da 

clase de referencia:

Entrada 1 (Principal): O alumnado do Andar 0 (P. Baixa)

Entrada 2 (porta salón de actos): clases do Andar 1

Entrada 3 (porta CEFORE): Clases do Andar 2

A saída e os recreos efectuarase polas portas indicadas 



PLANO DE ENTRADAS E SAÍDAS 



RECREOS

Para a saída e retorno do recreo utilizaranse as mesmas portas 

asignadas para a entrada e saída do centro.

O alumando terá unha zona asignada en función do recreo 

correspondente:

PATIO TRASEIRO PATIO CAFETERÍA

1er recreo – 3º e 4º ESO 1º recreo – 1º e 2º ESO

2er recreo – 1º e 2º ESO 2º recreo – 3º e 4º ESO



CAFETERÍA

O alumnado poderá ir a comprar á cafetería nos dous recreos, 

volvendo inmediantamente á zona de patio que lle corresponda. 

Respectaranse as normas de circulación e a distancia. 

O SENTIDO DA CIRCULACIÓN É ÚNICO: Espera e entrada polo corredor cuberto e a 

porta principal da cafetería, e saída pola porta do lateral esquerda da barra.



CAFETERÍA



ASEOS

✔ Os alumn@s poderán acudir aos aseos durante os recreos, 

mantendo o aforo (3 persoas) e a distancia de seguridade.

✔ Con permiso do profesor, poderán ir tamén durante as clases.

✔ Non se permite o emprego dos aseos durante os cambios de clase.

✔ É obrigatorio o lavado de mans con auga e xabón despois do uso 

do aseo.



NORMAS NA AULA -1

✔ O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na aula nas entradas 

asignadas, despois de cambiar a máscara, despois de ir ao baño e sempre 

que sexa necesario, e colocará a súa roupa na súa cadeira. Non se deixarán 

os libros nin o material encima das mesas. O alumnado deberá traer na 

mochila só o que precise cada día, e colocarase a carón do seu pupitre.

✔ O alumnado gardará o seu material nun contedor propio e non se 

compartirá. En caso necesario, farase hixienizado de mans e de material antes 

e despois do seu uso.

✔ Nos intercambios non poderán saír da aula nin deambular polos corredores. 

Cando sexa necesario trasladarse de aula ou saír ao recreo, o alumnado 

deberá respectar o recorrido deseñado na orde de entrada e saída asignada.

✔ Os alumn@s deberán permanecer sempre no seu pupitre. Nos intercambios 

poderán realizar exercicios de estiramento no seu posto.



NORMAS NA AULA -2

✔ Todo o alumnado deberá ter un kit básico de material de protección con:

1. Un estoxo/sobre de papel ou tea específico para gardar a máscara e outra de 

reposto.

2. Xel hidroalcohólico. 

3. 1 botellín de auga.

4. panos desbotables

✔ O profesorado asegurarase de que os alumnos hixienicen as manss á 

entrada e á saída da aula e desinfecten o material compartido (xiz, 

borradores, rotuladores) tralo seu uso. 

✔ O profesorado asegurarase de ventilar a aula ao inicio da clase, aos 20’ da 

clase, e 5’ antes de rematar a mesma e á saída do recreo.

✔ Nos intercambios de aula necesarios o alumnado debe rematar a clase con 5’ 

de antelación para facilitar os mesmos, ventilarase a aula e o grupo entrante 

hixenizará os pupitres e mesas. 

✔ O profesorado, ao rematar a clase, desinfectará o material e o mobiliario que 

empregase (mesa, teclados, etc.)



Reunións e comunicación coas familias

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación por teléfono ou 

videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do 

centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas 

medidas de protección.

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a 

páxina web do centro e outros sistemas (abalarMobil) cando 

proceda.





❑ Non se poderá 

deambular pola aula 

nin saír dela durante 

os intercambios.

❑ Recoméndase facer 

exercicios de 

mobilidade e 

estiramento no seu 

pupitre











O INCUMPRIMENTO DO USO DA MÁSCARA E 

DAS INTRUCIÓNS DO PROTOCOLO COVID 

SERÁN CONSIDERADAS “CONDUTAS LEVES 

CONTRARIAS Á CONVIVENCIA”. A SÚA 

REITERACIÓN SERÁ CONSIDERADA COMA 

“GRAVE” OU “MOI GRAVE”
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