PROTOCOLO COVID 19

INSTRUCIÓNS PARA PAIS/NAIS/TITORES
Antes de vir ao cole:
 Non deberá levar ao seu fillo/a ao centro se presenta síntomas compatibles co COVID 19 ( febre >37,5, tos, malestar
xeral, dor de garganta, dificultade respiratoria, conxestión nasal, dor torácica, dor de cabeza, dor abdominal, vómitos,
diarrea, diminución olfacto e gusto, …).
 Deberase revisar o estado de saúde do alumnado diariamente. No caso de presentar algún dos síntomas deberase contactar con Atención Primaria ou co pediatra e seguir as instrucións. Comunicarasse a ausencia ao EQUIPO COVID do
centro no número 881 930 110. Para a xustificación non será necesario ningún xustificante médico. As familias poderán xustificar a falta por esta razón.
 O voso fillo/a non poderá asistir ao centro se se atopa en período de corentena por ter tido contacto con algún infectado. Aínda que non presente síntomas, se sodes coñecedores de que tivera contacto con algún infectado, deberiades
poñeros en contacto con Atención Primaria e seguir as instrucións.
 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19 , o voso fillo/a non poderá acudir ao centro
ata coñecer que o resultado sexa negativo. Comunicarase tanto o feito coma o resultado ao EQUIPO COVID-19 do centro.
 Non se poderá acceder ao recinto sen máscara. Antes de saír é conveniente asegurarse de que o voso fillo/a a leve. De
chegar ao centro sen ela, o alumno/a permanecerá confinado ata que a familia lle achegue a máscara.

Detección dun gromo no centro
 Se se detectase no centro que o voso fillo/a ten síntomas compatibles con SARS-Cov-2, o centro poñerase en contacto coa familia segundo figure no expediente do alumnado, que deberá presentarse no centro no menor tempo
posible.
 Solicitará consulta telefónica co/a pediatra que valorará a situación. O centro poderá contactar co equipo sanitario de atención primaria asignado no caso de que os trámites anteriores non teñan resposta.
 Aillarase ao alumno/a no lugar designado e estará acompañado por unha persoa do centro ata que a familia se
faga cargo do enfermo/a.
 Os resultados serán comunicados ao centro.

Accesos e horarios establecidos:
 Le atentamente o protocolo de adaptación ao contexto COVID 19 do centro. Debes ser PUNTUAL nos horarios
asignados ao grupo do teu fillo/a nas entradas e saídas.
 Non poderedes acceder ao recinto sen previa cita ou sen permiso do equipo directivo ou do profesor/a do voso fillo/a. Unicamente o alumnado de Infantil poderá ser acompañado ata a porta de entrada (un acompañante por neno/a) despois de que toque a sirena e respectando os horarios de entrada. Para solicitar cita previa
podedes facelo a través do correo electrónico do profesorado, do correo electrónico do centro ou por teléfono. Estas direccións estarán dispoñibles na páxina web do centro.
 Deberedes recordarlle ao voso fillo/a a importancia de respectar as normas e os horarios establecidos así como os percorridos de acceso ás aulas..
 Evitaredes parar nas zonas de paso ou de acceso así como a formación de aglomeracións tanto ás entradas
como ás saídas.
 A entrega do voso fillo/a aos responsables farase con puntualidade e no menor tempo posible.

Uso da máscara no centro:
 A partir dos 6 anos será pbrigatorio o seu uso no centro. A indicada para a poboación sa é a tipo hixiénica. Sempre que sexa posible, a mellor opción é a reutilizable.
 O voso fillo/a deberá traela posta antes de entrar no recinto. Na mochila traerá tamén nun estoxo outra de reposto, para poder repoñer no caso de que fose necesario.
 Non será esixible no caso de que o voso fillo/a presente algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria ou
pola situación de discapacidade ou dependencia ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable o
seu uso.
 O seu uso será obrigatorio no transporte escolar a partir dos 6 anos e recomendable a partir dos 3 anos.

Medias xerais de hixiene e prevención no centro:
 As medidas de hixiene de mans e hixiene respiratoria establecidas no centro, deberán ser reforzadas dende a casa.
 Hixiene de mans:
 ao finalizar e comezar a xornada escolar
 antes e despois de ir ao baño
 despois de tusir
 esbirrar ou soar o nariz
 antes e despois de comer
 de saír ao patio, antes e depois de comer
 antes e despois de colocarse a máscara
 cando as mans estean visiblemente sucias
 despois de compartir materiais ou tocar superficies ou equipos
 Ao tusir ou esbirrar cubre a cara e o nariz co cóbado ou cun pano desbotable. Lava as mans despois con xel. Evita tocar a boca e
o nariz coa man.
 Ao non poder usarse as billas de auga con seguridade, o alumnado traerá a súa botella de auga para beber.
 Deberá traer nun estoxo: unha máscara de reposto, unha botella de xel hidroalcólico (só a partir de Primaria) e unha caixa de
panos desbotables.
 Baixo o principio de cautela e prevención, evitarase desprazar ao alumnado a contornos públicos mentres dure esta crise sanitaria.
 Ao chegar á casa, non debe olvidarse o cambio de calzado e a hixiene de mans. Desta forma reduciremos a probabilidade de
contaminación.
 Concienciar aos vosos fillos/as da necesidade de seguir as normas de hixiene é fundamental para que poidamos ter un curso o
máis regular posible.

Comunicacións co centro e titorías
 Mentres dure esta situación sanitaria, as familias non poderán acceder ao recinto nin permanecer nel. Ante saídas do voso
fillo/a dentro do horario lectivo, haberá que comunicalo ao centro con antelación a través de chamada telefónica ou correo
electrónico.
 Para trámites administrativos deberá solicitarse CITA PREVIA a través de correo electrónico cpi.axunqueira@edu.xunta.gal
ou a través do teléfono do centro 881 930 110.
 As reunións de titorías faranse todas de xeito telemático ou telefónico preferentemente. Poden solicitarse a través do correo
electrónico do centro cpi.axunqueira@edu.xunta.gal, a través do correo electrónico do profesorado (publicarase na páxina
web do centro as direccións) ou por teléfono 881 930 110.

Comunicacións co orientador:
 As familias poderán solicitar entrevista chamando ao teléfono do centro 881 930 110 ou a través do correo
electrónico . Segundo a circunstancias, poderá ser entrevista telefónica, telemática ou presencial.
 No caso de que a entrevista deba ser presencial, o Departamento de Orientación terá adaptado o espazo físico
ás condicións de hixiene e prevención da situación actual.
 Ditas reunións non coincidirán nin con entradas, saídas ou baixadas ao recreo, seguindo as indicacións recomendadas polas autoridades sanitarias.
 Para contactar con Orientación, o contacto será preferentemente por correo electrónico:
benignovales@cpiaxunqueira.com, benignosanchezvales@edu.xunta.gal ou por teléfono 881 930 110.

No caso dun novo confinamento
 Durante o mes de setembro, tratarase de formar ao alumnado no acceso a Classroom e Aula Virtual. Para isto,
revisaranse os rexistros de alumnos/as ademais de rexistrarse ao alumnado novo.
 O profesorado titor elaborará unha relación de alumnos/as que carezan de internet ou de dispositivo no seus domicilios. No caso de ter que pasar a formación non presencial, comunicarémonos coas familias que estean nesta
situación para tratar de buscar unha solución. Comunicade esta situación ao profesorado titor o antes posible.
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