COVID-19
INSTRUCIÓNS PROTOCOLO COVID

EQUIPO COVID
IES MÁXIMINO ROMERO DE LEMA

EQUIPO COVID
Equipo formado no COVID-19 que será referencia para o resto de persoal, profesorado,
alumnado e familias.
Ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que teña coñecemento por
mor da aplicación do protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID-19.

Encargado de distribuír o material de protección, levar a súa contabilización e inventario
separado e certificar os consumos e gastos producidos.
Responsable de elaborar o Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2019-2020.
Contactar cos seus membros para resolver as túas dúbidas ou facer achegas ao plan.

ANA FACAL

MARTA DIZ

ADRIÁN LEVOSO

PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19
Documento no que se determinan as medidas concretas de adaptación ao contexto da
COVID-19 adoptadas no noso centro educativo.
O plan é un documento vivo. Coa posta en marcha do curso pode ser preciso adaptalo,
sempre co obxectivo de velar pola saúde da comunidade educativa.

Elaborado polo equipo COVID do centro.
Comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a
partir dos niveis de ensino obrigatorio.

Accesible na páxina web do centro.

INSTRUCIÓNS
1 EMPREGAR SEMPRE
MÁSCARA

ALUMNADO

2 HIXIENE CORRECTA DAS MANS
(MÍN. 5 VECES NA XORNADA)

5 LEVAR 1 MASCARILLA DE REPOSTO E UN
ESTOXO PARA GARDALA

3 TAPAR A BOCA E

4 NON TOCAR OLLOS, NÁRIZ E BOCA

O NARIZ AO TUSIR

6 NON COMPARTIR MATERIAL

7 MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE

1,5 m

8

PERMANECER NO TEU SITIO
DURANTE O CAMBIO DE CLASE

Podes levantarte da cadeira sempre
que manteñas a distancia de
seguridade co resto de compañeiros.

9 DEPOSITAR OS RESIDUOS NO CONTEDOR
AXEITADO (EN CADA ANDAR)

10

INCUMPRIR AS INSTRUCCIÓNS E
NORMAS CONSIDERASE FALTA LEVE
CONTRARIA Á CONVIVENCIA (NOF)

INSTRUCIÓNS
11

12

RESPETA O AFORO DOS ESPAZOS

Biblioteca
50 %
13

ALUMNADO
RESPETA A SINALIZACIÓN DOS
CORREDORES E ESCALEIRAS

Cafetería
Aseos
1/3 capacidade Normas autoridad sanitaria

ENTRA E SAE POLA PORTA CORRECTA E NO TEU HORARIO

2º e 3º ESO
1º Bacharelato
1º e 2º FP Básica
MAÑÁ:
8:45 – 14:25 (Resto grupos)
8:50 – 14:20 (Ciclo Medio)
TARDE:
16:30 – 18:10 (ESO, Ciclo Básico e Bacharelato) [Luns]
15:40 – 18:10 (Ciclo Medio y Ciclo Superior) [Luns e Mércores]

1º e 4º ESO
2º Bacharelato
1º e 2º de Ciclo Medio
1º Ciclo
Superior

INSTRUCIÓNS
14

ALUMNADO

RECREO

- ESPAZOS: PATIO EXTERIOR, PISTA DEPORTIVA CUBERTA, PISTA DEPORTIVA DESCUBERTA, CAFETERÍA E BIBLIOTECA.
- HABILÍTANSE ZONAS POR CURSO DIFERENCIANDO OS DÍAS DE CHOIVA (ZONA CUBERTA) E SEN CHOIVA (ZONA AIRE LIBRE):

• Días sen chuvia:
❑ 1º e 3º de ESO na pista de baloncesto.
❑ 1º e 2º de Bacharelato na pista polideportiva cuberta.
❑ 4º de ESO na parte traseira do ximnasio, entre o
aparcamento e a pista cuberta.
❑ 2º de ESO na zona de saída ao patio traseiro.
❑ Ciclo Medio e Superior e F.P.B. no aparcamento.

• Días con chuvia:
❑ 1º, 2º e 3º de ESO no ximnasio
❑ 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato na pista
polideportiva cuberta.
❑ Ciclo Medio e Superior e F.P.B. na zona cuberta da
entrada ou na clase.

CADA GRUPO NO SEU ESPAZO!

INSTRUCIÓNS
14

ALUMNADO

RECREO

- SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS CLIMATOLÓXICAS O PERMITAN AO AIRE LIBRE.
- USO DE MÁSCARA DE PROTECCIÓN E MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE.
Sobre todo cando estamos comendo sen máscara de protección!.

1,5 m
- EVITAR CONTACTO E MESTURARSE CO ALUMNADO DE OUTROS GRUPOS.

- PROHIBIDO PERMANECER NAS AULAS (SALVO EN COMPAÑÍA DUN PROFESOR).
- PROHIBIDO O USO DE ELEMENTOS COMÚNS DE XOGO E A UTILIZACIÓN E CALQUERA OBXECTO QUE
POIDA SER COMPARTIDO.

INSTRUCIÓNS
15

ALUMNADO

CAFETERÍA

- A ENTRADA POLA PORTA DIANTE DA CONSERXERÍA A SAÍDA POLA PORTA QUE DA AO EXTERIOR.
- ESPERA A TÚA QUENDA PARA SER ATENDIDO FACENDO FILA E SITUADO NAS MARCAS DO CHAN.
- PROHÍBIDO TOMAR CONSUMICIÓN NA BARRA OU NO INTERIOR DO CENTRO.
- PODES LEVAR A TÚA CONSUMICIÓN AO EXTERIOR.
- AS MESAS TEÑEN AS CADEIRAS XUSTAS PARA O NÚMERO DE PERSOAS QUE AS PODEN OCUPAR.

Se non se respetan as normas:
LIMITARASE O ACCESO Á CAFETERÍA!
16

AUTOAVALIACIÓN DIARIA E NON ACUDIR AO CENTRO SE TES SÍNTOMAS COMPATIBLES CO COVID-19
•
•
•

FEBRE MAIOR DE 37,5 º.
TOS SECA.
DIFICULTADE RESPIRATORIA.

•
•
•
•
•

CANSANZO
DOR MUSCULAR.
FALTA DE OLFACTO
FALTA DE GUSTO
DIARREA

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA

• Empregar sempre a máscara protectora.
• Manter unha hixiene correcta de mans.
• Ao tusir tapar o nariz e a boca.
• Non tocar os ollos. nariz e boca.
• Respectar o aforo das espazos.
Sala profesores

11

Biblioteca

50 %

Cafetería

Autoridad sanitaria

Aseos

1/3 capacidade

• Realizar a autoavaliación diaria e non acudir ao centro se tes síntomas do COVID-19.
A enquisa non ten que comunicarse ao centro (dispoñible como formulario en liña).
• Non asistir ao centro se tes síntomas compatibles con COVID-19, se te atopas en illamento
por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto
estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco
acudir se están en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO

ENTRADA:
• O alumnado de 2º e 3º ESO, 1º Bacharelato e de FP Básica, entrará pola PORTA PRINCIPAL
DE ADMINISTRACIÓN.
• O alumnado de 1º e 4º ESO, 2º Bacharelato, 1º e 2º de Ciclo Medio, entrará pola PORTA DE
CONSERXERÍA.
• O alumnado do Ciclo Superior entrará desde o patio ao edificio onde se atopa a súa aula.
• O profesorado, persoal non docente ou calquera outra persoa que acuda ao centro, farao
pola PORTA PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN.
2º e 3º ESO
1º Bacharelato
1º e 2º FP Básica
Persoal do centro
Outras persoas

1º e 4º ESO
2º Bacharelato
1º e 2º de Ciclo Medio

1º Ciclo
Superior

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO

ENTRADA:
• A partir das 8:25 abriranse os accesos ao centro e o alumnado dirixirase directamente á súa
aula de referencia, respectando as distancias de seguridade e seguindo as rutas trazadas
nos corredores. No caso de ter que acceder con anterioridade a esta hora ao centro, deberá
ser comunicada a circunstancia ao equipo directivo.
• Ás 8:40 soará o timbre; o profesorado dirixirase á aula do alumnado e comprobará que
todos hixienizan as mans antes do comezo da clase. Ás 8:45 dará comezo a clase.
• O alumnado de 1º e 2º de Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes subirá ás aulas
ás 8:45, o profesorado dirixirase á aula do alumnado e comprobará que todos hixienizan as
mans antes do comezo da clase, que será ás 8:50.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO

SAÍDA:
• Ás 14:20 soará o timbre de saída. O alumnado e o profesorado recollerá o seu material e
colocarase en fila mantendo a distancia de seguridade; o profesor colocarase na porta da
aula, comprobará o corredor e cando estea despexado sairán da aula, en fila e mantendo a
distancia de seguridade, e acompañará o alumnado ata a porta de saída, velando polo
cumprimento da normativa vixente. Desde aquí, e sempre respectando as medidas xerais de
protección, o alumnado dirixirase aos autobuses, aos vehículos particulares ou regresará ás
súas casas andando.
• O alumnado de 1º e 2º do Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes comezará a
recoller ás 14:15 h, saíndo da clase ás 14:20 h.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO

• Nas xornadas de tarde os procesos de entrada e saída realizaranse da mesma maneira e
adecuándose ao horario correspondente de cada nivel.
MAÑÁ:
8:45 – 14:25 (Resto grupos)
8:50 – 14:20 (Ciclo Medio)
TARDE:
16:30 – 18:10 (ESO, Ciclo Básico e Bacharelato) [Luns]
15:40 – 18:10 (Ciclo Medio y Ciclo Superior) [Luns e Mércores]
2º e 3º ESO
1º Bacharelato
1º e 2º FP Básica
Persoal do centro
Outras persoas

1º e 4º ESO
2º Bacharelato
1º e 2º de Ciclo Medio
1º Ciclo
Superior

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
NA AULA

• Os alumnos deben hixenizar as mans ao entrar na aula.
• En función do número de alumnos/as, realizouse a distribución de pupitres nas aulas
respectando a distancia de seguridade de 1,5 m entre cadeiras. Nas aulas de Ciclo Básico
de Informática de Oficina, Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, Ciclo
Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma, no taller de Tecnoloxía e na
aula de Informática, instaláronse mamparas separando cada un dos postos onde non era
posible a manter a distancia de 1,5 metros entre postos (na mesma fila ou filas consecutivas).

• Ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio
da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Cando as condicións
meteorolóxicas e do edificio o permitan, as xanelas estarán abertas o maior tempo posible,
incluso toda a xornada. Existe unha folla para rexistrar a ventilación realizada na aula.
• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de iluminación, proxectores e restantes
ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non
docente.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
NA AULA

• Adaptarse na medida do posible a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e
minimizando o contacto con materiais.
• O material que sexa compartido, debe ser desinfectado ao inicio da actividade e una vez
terminada a clase.

• O profesorado dispón de panos desbotables unha solución desinfectante e xel
hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza
da súa mesa e cadeira, así como o material do profesorado de uso non individual que teña
utilizado en cada unha das aulas.
• Con carácter xeral o alumnado debe permanecer no seu sitio durante o cambio de clase.
Pode estar de pé pero sempre gardando a distancia de seguridade cos compañeiros.
• A entrada e saída da clase será ordenada, de 1 en 1, gardando a distancia de seguridade.
• Nos espazos especiais: deben cumprirse as normas específicas de uso.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

• [ Na casa ] Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha
das rexistradas na enquisa), o/a traballador/a non acudirá ao centro educativo e
inmediatamente dará coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en
illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o
caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e
prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran
manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba.
• [ No centro ] O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de
traballo protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De
confirmarse o positivo, o equipo COVID do centro escolar comunicará ao equipo COVIDescola do centro de saúde de referencia.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

• Segundo o “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”
do Ministerio de Sanidad:
Definición de caso sospeitoso: calquera alumno ou traballador do centro cun cadro clínico de infección respiratoria aguda
de aparición súbita de calquera gravidade que cursa, entre outros, con febre, tose ou sensación de falta de aire. Outros
síntomas como a odinofagia, anosmia, ageusia, dores musculares, diarreas, dor torácica ou cefaleas, entre outros, poden ser
considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS- CoV-2 segundo criterio clínico.
Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-195 no centro educativo seguirase o protocolo de
actuación do centro previamente elaborado:
Se lle colocará unha máscara cirúrxica, levaráselle a un espazo separado, e contactarase coa persoa responsable do manexo
do COVID-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais.
A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección adecuado:
- máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas lévaa.
- máscara FFP2 sen válvula, se a persoa con síntomas non se pode poñer unha máscara cirúrxica (nenos menores de 6 anos,
persoas con problemas respiratorios, que teñan dificultade para quitarse a máscara por si soas ou que teñen alteracións
de conduta que fagan inviable a súa utilización), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

• [ No centro ] Diante dun suposto no que un alumno/a, que pode poñer máscara de
protección cirúrxica, da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas compatibles
con COVID-19:
1. Avisar ao profesorado de garda indicando que é un caso de sintomatoloxía COVID-19. De
non haber ningún profesor de garda libre, avisar a un membro do equipo directivo.
2. O/A profesor/a de garda irá a sala COVID: Hixenizará as mans ao entrar e comprobará
que as ventás da sala estean abertas. Colocarase unha máscara cirúrxica.
3. O/A profesor/a collerá unha máscara de protección cirúrxica para o alumno e irá a
buscalo á clase.

PROFESOR/A DE GARDA

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

4. Ao chegar xunto o/a alumno/a, pediralle que se poña a mascara de protección cirúrxica
enriba da que teña posta. Despois levará o/a alumno/a á sala espazo COVID mantendo a
distancia de seguridade de 2 metros (existen marcas no sala).
5. O/A profesor/a de garda avisará a un membro do equipo directivo para que contacte coa
familia do alumnado co fin de que veña a buscalo o antes posible. Mentres non acuda a
familia, agardará co alumno na sala espazo COVID.
6. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
7. Unha vez que o/a alumno/a abandona o centro o equipo de limpeza desinfectará a sala e

baleirará a papeleira.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

• [ No centro ] Diante dun suposto no que un alumno/a, que non pode poñer máscara de
protección cirúrxica, da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas compatibles
con COVID-19:
1. Avisar ao profesorado de garda indicando que é un caso de sintomatoloxía COVID-19. De
non haber ningún profesor de garda libre, avisar a un membro do equipo directivo.
2. O/A profesor/a de garda irá a sala COVID: Hixenizará as mans ao entrar e comprobará
que as ventás da sala estean abertas. Colocarase unha máscara de protección FPP2, unha
pantalla de protección facial e unha bata desbotable.

PROFESOR/A DE GARDA

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO

APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID-19

3. Levará o/a alumno/a á sala espazo COVID mantendo a distancia de seguridade de 2
metros (existen marcas no sala).
4. O profesor de garda avisará a un membro do equipo directivo para que contacte coa
familia do alumnado co fin de que veña a buscalo o antes posible. Mentres non acuda a
familia, agardará co alumno na sala espazo COVID.
5. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
6. Unha vez que o/a alumno/a abandona o centro, o profesor depositará na caixa pendente

de desinfectar a máscara de protección e tirará ao lixo a bata desbotable na sala espazo
COVID.
7. O equipo de limpeza desinfectará a sala e baleirará a papeleira.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
EQUIPO COVID

• A subministración do material de protección realizarase polo equipo COVID. A solicitude de
material de protección realizarase por canle telemática, enviando un correo electrónico ao
equipo COVID, atendendo as seguintes indicacións:

Equipo
COVID

• O profesorado anotará calquera incidencia ou proposta de mellora nas medidas de
protección establecidas para as aulas especiais e as trasladará ao equipo COVID por
correo electrónico, atendendo as seguintes indicacións:

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
EMPREGO DA AULA VIRTUAL DO CENTRO

• Coordinador Abalar: Abel Crespo (abelcv@edu.xunta.gal) do departamento de Informática.
• O coordinador Abalar será o encargado de crear os cursos e os usuarios para profesores e
alumnos na aula virtual do centro. Estarán funcionado e operativos como moi tarde ao
finalizar o mes de setembro.
• Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece
o funcionamento do seu curso e a metodoloxía que seguirá no caso hipotético de ter que
realizar o ensino a distancia.
• Cada profesor, coa axuda do coordinador Abalar se fose preciso, será responsable de
matricular os alumnos no seu curso e engadir os contidos que considere oportunos.
• O coordinador Abalar será o encargado do mantemento da aula virtual e de ofrecer
soporte as posibles incidencias que o profesorado e os alumnos teñan ao traballar na aula
virtual.
• Crearase un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a
todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
EMPREGO DA AULA VIRTUAL DO CENTRO

• Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas de
primeira posta en funcionamento da aula virtual.

Contrasinal: Baio2021

INSTRUCIÓNS

PROFESORADO
PROGRAMACIÓNS

• As programacións incluirán:
- A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de educación a distancia.
- O modo de promover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a
ensinanza telemática.
• Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa determinaranse as medidas a adoptar no
suposto no que o alumnado teña que recibir ensino a distancia.

INSTRUCIÓNS

TITORES
TITORIAS COAS FAMILIAS

As titorías coas familias levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
• Telemática (opción preferente), a través da plataforma que oferte a consellería no curso
2020/2021; por vía telefónica e/ou correo electrónico. A aula para as titorías cos pais
dispón dun ordenador con cámara web e micrófono.
• Presencial: nos casos en que, pola importancia ou necesidade da situación concreta, a
familia ou o/a titor/a considere necesaria a titoría presencial, esta realizarase na sala de
titorías con cita previa, de xeito individual, con uso obrigatorio de máscara, hixiene de mans,
mantendo a distancia de seguridade mínima de 1,5 m. e nunca coincidindo cos tempos de
lecer, cambios de clase e entradas e saídas do centro.
• Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita,
avisarase con anterioridade para facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
• En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das seguintes canles:
abalarMóbil, teléfono do centro ou correo electrónico do titor/a. Se algún alumno, maior de
idade, quere empregar abalarMóbil debe pasar antes por Administración.

INSTRUCIÓNS

TITORES
ALUMNADO

• O día da presentación o titor colocará a cada alumno nun posto, debe ser o mesmo en
todas as materias. Calquera cambio na orde dos alumnos na aula debe ser consensuada por
todos os profesores do curso.

• No mes de setembro identificar o alumnado que puidera perder o acceso a educación
telemática no caso de ensino a distancia, por falta de recursos ou conexión no seu fogar, e
o comunicará ao equipo directivo.

INSTRUCIÓNS

TITORES
ALUMNADO

• No caso de detectarse sintomatoloxía compatible na casa, o alumno non acudirá ao
centro e para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico,
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores legais. As faltas terán a consideración
de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.
• O incumprimento por parte dos alumnos das instrucións e normas do protocolo considerase
como unha conducta leve contraria á convivencia (NOF).

INSTRUCIÓNS

TITORES
TITORÍAS

• O día da presentación, o titor do grupo presentará o plan de adaptación ao COVID-19 do
centro aos alumnos, poden empregar esta presentación ou o documento do plan.
• As primeiras titorías do mes de setembro tratarán sobre Educación en Saúde asegurando
que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e
promoción da saúde implantadas no centro son comprendidas polos alumnos. Os materiais
para o desenvolvemento das titorías serán facilitados polo equipo COVID do centro.

INSTRUCIÓNS

PAIS/NAIS/TITORES
COMUNICACIÓN

• Guía para as familias enviada por correo e publicada na páxina web do centro, con toda
información relevante o Plan de adaptación a situación do COVID-19 no curso 20202021.

• Remitirlles a información na páxina web do centro.

