
PROTOCOLO COVID



Antes de vir ao centro
Se tes síntomas compatibles con covid:

febre maior de 37,5ºC     

tos seca

dificultade respiratoria

fatiga severa

falta de olfacto e/ou gusto

dor muscular

diarrea                                       Fonte: freepik.es Autoría @enimados

queda na casa e contacta co teu centro de saúde.



Antes de vir ao centro

Se conviviches nas últimas dúas semanas cunha persoa 

Covid + confirmado, ou cunha persoa en illamento por

sospeita de Covid, queda na casa e contacta co teu centro 

de saúde.

Fonte: freepik.es



Antes de vir ao centro

Para a clase de Educación Física, prepara a túa mochila incluíndo o 

seguinte material:

•botella de auga

•toalla tipo praia

•bolsa para gardar a máscara

•bolsa plástica tipo súper

•o material necesario para as clases do día, marcado con NOME

•ven coa roupa de adestrar posta e o pelo recollido

•non traias pendentes longos nin cadeas



Antes de vir ao centro

Para a clase de Educación Física:

Fonte: freepik.es



Ao longo de toda a xornada

●Usa máscara, e trae unha de recambio.

●Evita tocar os ollos, nariz e boca.

●Evita as aglomeracións: mantén en todo momento a 

distancia social de 1,5m.

●Lava as mans con frecuencia con auga e xabón (40s) 

ou no seu defecto, con xel hidroalcohólico (20s): á 

entrada e saída do centro, antes e despois do recreo, e 

despois de ir ao baño (mínimo 5 veces ao día)



Ao longo de toda a xornada

Fonte: freepik.es Autoría @enimados



Ao longo de toda a xornada

Fonte: icon-icons.com

Evita tocar



Ao longo de toda a xornada

Fonte: freepik.es

1,5 m



Ao longo de toda a xornada

Fonte: freepik.es Autoría @enimados



Nos desprazamentos polos 

corredores

●Desprázate pola dereita de xeito individual, 

seguindo o sentido da circulación indicado con 

frechas.

●Evita as aglomeracións: mantén en todo 

momento a distancia social de 1,5m.

●Segue as indicacións do profesorado.



Nos desprazamentos polos corredores



Nas entradas e saídas

●Utiliza a porta asignada ao teu grupo.

●Evita as aglomeracións: mantén en todo 

momento a distancia social de 1,5m.

●Lava as máns con auga e xabón ou con xel 

hidroalcohólico ao entrar e saír do centro.



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nas entradas e saídas



Nos recreos

●Permanece no espazo asignado ao teu grupo.

●Evita as aglomeracións: mantén en todo momento a 

distancia social de 1,5m.

●Segue as indicacións do profesorado. 

●Lava as máns con auga e xabón ou con xel 

hidroalcohólico ao entrar e saír do recreo.

●Se chove, un profesor de garda poderá abrir o 

polideportivo.



Zonas de recreo

RECREO ESO

Zona pinpón e 

arredores (zona 

horta)

Aforo 60 + 60
1º e 2º ESO

Zona arredores do 

edificio escolar

Aforo 150
3º e 4º ESO

RECREOS

BACHARELATO

Zona pinpón e 

arredores (zona 

horta)

Aforo 120

1º de 

Bacharelato

Zona arredores do 

edificio escolar

Aforo 150
2º de 

Bacharelato



Uso da cafetería

RECREO ESO

(11:00-11:40)

ZONA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS

INTERIOR DA CAFETERÍA FIESTRA DA CAFETERÍA

1º ESO de 11:00 a 11:20 3º ESO de 11:00 a 11:20

2º ESO de 11:20 a 11:40 4º ESO de 11:20 a 11:40

RECREOS 

BACHARELATO 

ZONA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS

(INTERIOR OU FIESTRA DA CAFETERÍA)

1º recreo

10.10 - 10.30
1º de Bacharelato

2º recreo    

12.10 - 12.30
2º de Bacharelato



Nos baños

●Usa sempre o aseo asignado ao teu grupo, 

tamén durante o recreo.

●Lembra lavar as mans ao saír do aseo.

●Mantén en todo momento a distancia social de 

1,5m.



Na aula (I)

•Entra de xeito ordenado e hixeniza as mans.

•Ocupa o teu pupitre e non o movas: respecta o espazo 

que ten asignado.

•Permanece no teu pupitre e evita desprazamentos pola 

aula.

•Mantén o teu material ordenado e gardado, e evita 

compartilo cos teus compañeiros.

•Se é imprescindible compartir algún material, lembra 

realizar a hixiene de mans antes e despois do seu uso.



Na aula (II)

Ao salir á pizarra, utiliza un xiz da caixa marcada como 

“novos”. Unha vez usado, deposítao na caixa de “usados”. 

Permanece no teu posto durante os cambios de clase.

Non toques as ventás, portas, persianas, dispositivos de 

iluminación,  proxectores etc. O profesor será o encargado de 

manexalos. 



Nos cambios de clase

●Permanece no teu posto.

●No caso de ter que cambiar de aula, faino de xeito ordenado, de 

un en un, e mantendo a distancia de seguridade. 

●Agarda polo profesor á entrada da nova aula en ringleira de un, 

evitando a formación de aglomeracións. 

●Se houbera outro grupo na nova aula, agarda a que saia por 

completo antes de entrar.

●Desinfecta o teu posto no momento de ocupalo.



Na biblioteca (I)

Utiliza as portas asignadas para a entrada e salida.

Desinfecta as mans con xel hidroalcohólico ao entrar.

Para ocupar un posto de lectura, segue a dirección das 

frechas.

Evita desprazamentos e mantén a distancia de seguridade de 

1,5 m.



Na biblioteca (II)

Non toques nin collas directamente os libros das 

estanterías: pídeos a un profesor.

Para o préstamo de libros utiliza preferentemente o correo 

habilitado para isto, e recólleos na data e hora asignada. 

Para devolver un libro, deposítao na caixa habilitada para 

isto ao lado do posto de administración.



Na biblioteca



Non asistirán ao centro:

• alumnado que teña síntomas compatibles con COVID-19.

• aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19,

ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito

con algunha persoa diagnosticada de COVID-19.

• aqueles que se atopen en contacto con algunha persoa sospeitosa

de padecer COVID-19 ata que o resultado da PCR sexa negativo.

• o alumnado en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

Xestión de gromos



No centro educativo:

• Diante dun alumno/a da que se sospeita que comeza a

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro

educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo

por parte do SERGAS.

• Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle

unha máscara cirúrxica e contactarase coa familia.

• A família deberá chamar ao seu centro de saúde de Atención

Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do

SERGAS e seguiranse as súas instrucións.

Xestión de gromos



No centro educativo:

• No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de

coronavirus dun alumno/a, a persoa coordinadora do equipo

formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a

información prevista: os que teñan a consideración de contactos

estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu

profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima

que estea vencellada ao centro educativo.

Xestión de gromos



• 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 dunha proba diagnóstica.

• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse

as instrucións da Autoridade Sanitaria.

Xestión de gromos



• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior

confirmación implicará por parte da autoridade sanitaria a

obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días no

caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de

14 días a todas as persoas que teñan a consideración de

contacto estreito de conformidade coas indicacións das

autoridades sanitarias.

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a

aplicación das normas previstas no presente protocolo

relativas ao ensino a distancia.

Xestión de gromos



Fonte: Jones et al. (British Medical Journal) Traducido por GCiencia

Como é o risco de transmisión da Covid?



Evita as aglomeracións: 

mantén en todo momento a distancia de 1,5m.



Fonte: Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) 


