
 
 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNADO E FAMILIAS 

 

Non acudirán ao centro educativo aquelas persoas que teñan síntomas compatibles co 
COVID-19, xa sexan parte do alumnado, profesorado ou outro persoal, así como aquelas 
que se encontren en illamento por diagnóstico de COVID-19 ou en período de corentena 
por contacto estreito cun caso de COVID-19. 

AUTOAVALIACIÓN DE SÍNTOMAS: 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 
realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes 
son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que 
enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa 
clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes 
da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 
na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán 
consulta co seu médico ou pediatra 

 



 
 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá 
ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de 
referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID.  

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 
alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao 
centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou 
a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora do equipo COVID do centro 
a través do correo electrónico   ies.urbano.lugris@edu.xunta.es,     no teléfono do instituto 
881 960 715, ou no teléfono móbil 604 023 801  (tamén atende por whatsapp e 
unicamente incidencias relacionadas con protocolo Covid) 

 

O alumnado asistirá co centro cunha máscara de reposto. 

 

XUSTIFICACIÓN DAS AUSENCIAS: 

Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, 
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais, ou do alumno/a maior de 
idade, de ser o caso. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 
xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 
 
DOCUMENTOS DE CENTRO 
Nos seguintes protocolos, a disposición de familias, alumnado e persoal do centro, se 
establecen diferentes medidas relacionada cos protocolos, novas normas de organización 
e funcionamento, etc, que convén revisar: 
 

- PROGRAMA DE ACOLLIDA 
- PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID PARA O CURSO 2020-21. 
- PLAN DE CONTINXENCIA. 
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