
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNADO E FAMILIAS 

PROTOCOLO COVID PARA OS EXAMES DE SETEMBRO 

 

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. 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seuspais/nais/titores/as legais) 
realizarán unha un auto avaliación dos síntomas o día do exame a fin de comprobar se 
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2.  

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. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, 
deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a 
necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo 
día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

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 COVID do centro a través 
do correo electrónico ies.urbano.lugris@edu.xunta.es , ou no teléfono do instituto 
881960715. 
 
PROTOCOLO PARA O DÍA DO EXAME 
 
OBRIGATORIO: 

- Asistencia con máscara. 
- Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, 

tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída, así como nos tempos 
de descanso, en todas as dependencias do centro. 

- Cumprir coas direccións marcadas dentro do edificio (entradas, saídas, circular 
pola dereita, etc…) 

- Desinfección de mans á entrada e saída do centro. 
- O alumnado acudirá co material necesario para realizar a proba (bolígrafo, lápiz, 

calculadora, etc…). Non se pode compartir material cos compañeiros/as. 
- O alumnado desinfectará a mesa e a cadeira ao rematar o exame. 

 
O alumnado será chamado para a entrada ao edificio e a asistencia a aula de exame. 
No centro só poderá permanecer o alumnado que se está examinando.  
O alumnado terá que abandonar o edificio ao rematar cada exame. 
Ao alumnado tomaráselle a temperatura á entrada do centro.  
O alumnado tomará asento cando o avise cada docente. 
Na medida do posible cada alumno/a ocupará sempre o mesmo posto na aula durante os 
días que duren as probas. 
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