
INFORMACIÓN BÁSICA 

PARA O ALUMNADO 

CONTEXTO COVID-19 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Auto enquisa diaria do alumnado dos síntomas 
compatibles coa infección por SARS-COV-2 
(COVID-19). 

 Obriga de toma de temperatura corporal 
diariamente na casa. Se pasa de 37,5 non se 
poder acudir ao instituto. 

 De detectarse polo menos un dos síntomas(tose 
seca, dificultade respiratoria, cansazo, dor 
muscular, falta de olfacto e de gusto, diarrea...) 
hai que quedar na casa e comunicar a ausencia 
ao centro. 

 Contactar de inmediato co centro de saúde de 
referencia. 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Calquera membro da comunidade 
educativa que conviva con algún 
sospeitoso de padecer a enfermidade, 
debe quedar na casa ata a confirmación 
ou non. 

 Comunicarase o resultado á coordinadora 
do equipo COVID do centro (directora) vía 
telefónica ou email. 

 Para xustificar a ausencia non será 
necesario presentar ningunha xustificación 
médica; abonda coa xustificación dos 
proxenitores ou titores legais.  



USO DA MÁSCARA 

 Todo o alumnado deberá vir provisto de 
máscara e traer unha de recambio por se 
fose necesaria. Estará gardada nun estoxo 
ou recipiente adecuado. 

 Queda exento de máscara quen o acredite 
cun informe médico. 

 O uso de máscara é obrigatorio en todos 
os espazos do centro e durante a 
permanencia nel, incluído o recreo. 

 A máscara deberá cubrir desde a parte do 
tabique nasal ata o queixo, incluído. 

 A máscara con válvula non está permitida. 



DISTANCIA FÍSICA 

Débese gardar, como mínimo, unha 
distancia de 1,5 metros nas 
interaccións entre o alumnado e o 
persoal do centro. Esta distancia 
manterase en todo momento e en 
todos os espazos do centro, evitando 
aglomeracións. 



NORMAS DE HIXIENE 

 Lavado frecuente e meticuloso con auga e xabón 
ou xel hidroalcohólico. 

 O lavado de mans debe realizarse polo menos 5 
veces ao día. 

 A duración mínima deste lavado será de 40 
segundos no caso de usar auga e de 20 se se 
utiliza xel hidroalcohólico. 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 
 Realizarase hixiene de mans á entrada e saída do 

centro con verificación visual do seu correcto 
cumprimento. 

 Realizarase hixiene de mans a miúdo, sobre todo 
despois de tocar secrecións respiratorias 
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos 
usados por outras persoas. 



NORMAS DE HIXIENE 

 Ao tusir ou esbirrar débese tapar a boca e o nariz 
cun pano de papel, ou ben facelo contra a flexura 
do cóbado. 

 Todo o material refugado de hixiene persoal debe 
depositarse nunha papeleira branca con pedal 
situada en todos os espazos do centro. 

 Extremarase a orde no pupitre ou mesa da aula 
realizando limpeza e desinfección. 

 O alumnado non compartirá material de uso 
propio cos seus compañeiros/as. De ter que 
facelo, deberá desinfectarse adecuadamente 
antes de ser empregado por outra persoa. 
Igualmente, haberá que realizar hixiene de mans 
antes e despois de usalo. 



NORMAS DE HIXIENE 

 O alumnado gardará o material de xeito 
diferenciado nun estoxo ou contedor, a ser 
posible rotulado co seu nome, para evitar 
o contacto co resto dos compañeiros/as. 
Debe procurar non compartilo. 

 A roupa colocarase nas perchas do xeito 
máis separado posible. 

 Durante o recreo estará prohibido o uso 
de elementos comúns de xogos ou de 
obxectos que poidan ser compartidos. 

 



OUTRAS NORMAS SOBRE 

MOBILIDADE 
 Evitaranse desprazamentos pola aula. Só se 

permitirá levantarse para facer estiramentos ou 
similares, mais sen moverse do sitio. 

 O alumnado permanecerá nos seus sitios durante 
os cambios de clase. 

 De producirse un cambio de aula, a circulación 
será ordenada, en ringleira, sempre pola dereita, 
seguindo as marcas no chan e respectando as 
distancias de seguridade. 

 O alumnado entrará e sairá do centro 
obrigatoriamente pola porta asignada. De chegar 
con atraso deberá entrar pola porta principal. 



IMPORTANTE 

O incumprimento destas normas 
será considerada unha falta de 
conduta. 


