
Protocolo de limpeza

1.- MEDIDAS DE LIMPEZA

1.a)  Asignación  de  tarefas  ao persoal  de  limpeza,  espazos e  mobiliario  a

limpar de xeito frecuente.

• Realizaranse  unha  limpeza  e  desinfección  exhaustiva  das  aulas  ao  finalizar  a

xornada  escolar.  Cada  limpadora  ten  asignada  unha  zona  para  todo  o  curso

escolar.

• Os aseos limparanse tres veces durante a xornada: despois de cada recreo e ao

rematar a xornada escolar.

• Prestarase  especial  atención  a  aquelas  superficies  de  maior  contacto:  portas,

interruptores, mesas, cadeiras, pasamáns, ... Que serán limpados antes de cada

recreo e ao final de xornada escolar.

• Durante cada recreo o persoal de limpeza desinfectará as superficies e utensilios

das aulas de informática, nas que segundo o horario houbo máis alternancia de

alumnado, informando aos usuarios do seu estado de desinfección. (Anexo II)

• Utilizárase  lixivia  diluía  (1:50),  recen  preparada,  e/ou  virucidas  autorizados  e

rexistrados polo Ministerio de Sanidade.

• Unha  vez  realizada  a  limpeza,  os  materiais  empregados  e  os  equipos  de

protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente

ao lavado de mans.

• Deberá vixiarse a limpeza e baleirado das papeleiras de xeitos que queden limpas

e co materiais recollidos.

1.b) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou

mensual de tarefas. 

• Un persoa en horario de maña

• Tres persoas en horario de tarde (agás os luns, que só haberá dúas)

(Ver anexo I)



1.c) Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.

• O persoal de limpeza usará máscara, luvas e o EPI que marca a normativa.

• Cada un/unha disporá do seu propio carro de utensilios de limpeza.

• Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza

na dependencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que o labor esté

feito antes de ser posible o seu novo uso.

1.d) Cadro de control de limpeza dos aseos.

En todos os aseos do centro colocárase unha folla de control semanal de limpeza no que

se rexistrará a persoa que realizou a tarefa, a data e a hora.

O/a conserxe será o encargado de cambialas todas as semanas.



1.e) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en

cada aulas).

Realizáranse tarefas de ventilación frecuente, apertura de portas e xanelas en todas as

dependencias do centro (aulas, oficinas, corredores, ...):

◦ Antes do inicio da xornada

◦ Nos cambios de clase.

◦ Durante os recreos.

◦ Ao finalizar a xornada

A primeira ventilzación de cada quenda realizarase antes da entrada do alumnado ao

centro e será realizada polo/a conserxe.

O resto será responsabilidade do profesorado, que antes de cada cambio de clase ou de

materia se faga a ventilación e anotala na folla de rexistro:

Con fin de dotar de aire fresco e evitar a recirculación do aire interior.



1.f) Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

• Todos os espazos do centro dispoñen de papeleira con pedal con bolsa no seu

interior  para  desbotar  todos  aqueles  elementos  de  hixiene  persoal  (panos

desbotables, máscaras ,...).

• O resto de papeleiras do centro terán o seu uso habitual para separar o lixo: papel

(en todas as aulas), plástico na cafetería e lixo en xeral nas papeleiras do patio.

• A  xestión  de  residuos  das  papeleiras  específicas  será  tratado  con  extremo

coidado polo persoal de limpeza para evitar riscos.

• Os  residuos  de  cada  xornadas  baleiraranse  no  contedor  exterior  e   non  se

acumularan no centro.

2.- MATERIAL DE PROTECCIÓN

2.a) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.

O rexistro, control do material e inventario do mesmo será realizado pola secretaria do

centro coa supervisión do coordinador COVID (a directora).

2.b) Determinación do sistema de compras do material de protección.

• Con cargo aos gastos de funcionamento do centro se suplirá o aprovisionamento

de  equipos  de  protección  que  non  sexan  centralizados  pola  Consellería,  en

especial:  xel  hidroalcohólico,  panos  desbotables,  materiais  de  limpeza  e

desinfección, mámparas para oficinas, conserxería, cafetería e os espazos onde

non  se  poida  garantír  o  distanciamento,  papeleiras,  máscaras  e  impresión  de

cartelería.

• Se  arbitrarán  medidas  oportunas  para  que  o  inventario  e  contabilización  dos

custos  dese  material  sexan  individualizables  respecto  das  restantes

subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos

derivados das medidas de prevención e hixiene, e vixiar o consumo axeitado do

mesmo.

• O equipo COVID en colaboración coa secretaria do centro distribuirá e organizará

o material.



2.c) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición.

• En  todos  os  espazos  do  centro  se  colocaron:  dispensadores  de  xel

hidroalcohólico, solución desinfectante, portapanos desbotables e papeleiras con

pedal.

• Nas entradas  do  centro  instaláronse  dispensadores  verticais  automáticos  para

axilizar o acceso e saídas do centro.

• O persoal  de  limpeza  será  o  encargado  de  facer  as  reposicións  en  todos  os

espazos. 

• A subministro de stock se realizará a medida que o almacenado baixe do 50%.

Revisarase diariamente.





Anexo lI – Horario limpeza recreos


