
 

 

COVID-19 

ALUMNADO -PROFESORADO -PERSOAL NON DOCENTE E 

CONVIVINTES 

FÓRA DO CENTRO EDUCATIVO 

DIARIAMENTE E ANTES DE ACUDIR AO 

CENTRO 

ENQUISA AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA 
COVID-19 

• Febre maior de 37,5 

• Tose seca 

• Dificultade respiratoria 

• Fatiga severa (cansazo) 

• Dor muscular 

• Falta de olfacto 

• Falta de gusto 

• Diarrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS COVID-19 

SI NON 

NON ACUDIR AO CENTRO CANDO: 

 O propio alumno presenta síntomas (ABONDA CON QUE TEÑA UN SÓ) 
  O propio alumno está en illamento por diagnóstico COVID. 
 O propio alumno está en corentena (UN PROFESIONAL SANITARIO INDICOULLE 

QUE DEBÍA ESTAR EN CORENTENA) por contacto estreito con persoa 
DIAGNOSTICADA OU CON SÍNTOMAS. 

 Calquera familiar ou convivinte do alumno é sospeitosa de padecer COVID (o 
alumno non acudirá ata que se coñeza o resultado da proba e esta sexa negativa). 

 O alumno está á espera o resultado de PCR por ser sospeitoso de infección activa 
por COVID-19 . 

 CONTACTAR con: • Médico de atención primaria. 
 Comunicación OBRIGATORIA inmediata no correo  

ies.xoan.montes@edu.xunta.gal ao Equipo COVID-19 do centro educativo e ao 

987 870 407 
  

Acudir ao centro 

educativo 

VALORACIÓN  POLO 

PERSOAL  SANITARIO 

Os alumnos maiores de 

idade ou as familias 

dos alumnos menores 

de idade deben asinar 

ao inicio do curso A 

DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, na 

que se comprometen 

a non acudir/non 

enviar aos seus fillos 

menores ao centro en 

caso de ter algún 

síntoma ou convivir 

con xente sospeitosa 

de padecer a 

enfermidade ou xa 

confirmada. 
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COVID-19 

ALUMNADO -PROFESORADO -PERSOAL NON DOCENTE E 

CONVIVINTES 

DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO 

 

SÍNTOMAS 

COMPATIBLES 

COA COVID 

Febre maior de 37,5 

• Tose seca 

• Dificultade 

respiratoria 

• Fatiga severa 

(cansazo) 

• Dor muscular 

• Falta de olfacto 

• Falta de gusto 

• Diarrea 

 

Caso sospeitoso 

de infección activa 

por SARS-CoV-2 

SALA COVID 

(Espazo illamento) 

1.Ventilación axeitada. 

2.Xel hidroalcohólico . 

3.Panos desbotables. 

4. Papeleira de pedal. 

5.Termómetro  sen contacto. 

6.Auga e xabrón. 

7.Inodoro. 

8. Máscaras cirúrxicas 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

Contactará coa 

familia/persoa de referencia 

(acudirá coa maior 

brevidade posible ao centro) 

 

FAMILIA/PACIENTE  

contactará co médico de 

atención 

primaria/pediatra/mutua/serviz

o de urxencias/061 

VALORACIÓN POLO 

PERSOAL 

SANITARIO 



 

ACTUACIÓNS ANTE UN CASO SOSPEITOSO NO ALUMNADO ESTANDO NO CENTRO EDUCATIVO 

RECORDATORIO: Non acudir ao centro en caso de estar en corentena ou illamento ou presentar síntomas compatibles coa COVID-19 

 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 

Logo de avisar ao profesor/a de que se atopa 

con síntomas compatibles coa COVID-19, o/a 

delegado/a  avisará ao profesor de garda e 

levarase ao alumno/a afectado/a ao Espazo de 

Illamento(SALA COVID) 

 

Facilitaráselle unha 

máscara cirúrxica 

para o/a alumno/a 

e outra para o 

profesor que o 

acompañe. 

Avisarase á familia 

para que o recolla á 

maior brevidade 

posible. 

Avisar tamén á 

coordinadora COVID 

ou a un membro do 

equipo; no seu 

defecto a un membro 

do equipo directivo. 

A familia solicitará unha 

consulta telefónica co 

seu pediatra que avaliará 

a necesidade dun test 

diagnóstico. 

De non poder ser a 

actuación do punto 

anterior, acudirá ao PAC 

para valoración médica  

en atención primaria. 

 Por norma xeral, as familias non entrarán ao centro, cando acudan a recoller ao alumno/a, deberán 

agardar  na porta da entrada ata que saia o profesor que acompaña ao alumno. 

 Unha vez que o alumno abandona o espazo de illamento,procederase a unha limpeza e desinfección 

profunda polo persoal de limpeza. 

 O profesor/a que estivo ao cargo do alumno/a con síntomas compatibles co COVID-19, debe  

hixienizar as mans e cambiar a máscara antes de voltar á actividade docente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALES SON AS MEDIDAS MÁIS IMPORTANTES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL? 

CATRO CLAVES PARA PROTEXERSE DA COVID-19 

Lava as mans con 

frecuencia e USA 

SEMPRE  a máscara 

de xeito adecuado. 

 

 

Respecta a 

distancia de 

seguridade en todo 

momento e limita 

os teus contactos. 

 

Prioriza os espacios 

exteriores e ventila 

convenientemente os 

espazos pechados. 

 

Quédate na casa se 

presentas síntomas ou 

se estás facendo 

illamento ou corentena. 

 

 


