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35

ANEXO II: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE
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CENTRO EDUCATIVO
39
ANEXO V: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS
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INTRODUCCIÓN

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras
mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben
adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal
docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e
previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. Inclúe as medidas de detección
precoz dos casos e a súa xestión axeitada.

As instrucións e recomendacións establecidas neste protocolo deberán adaptarse ás
instrucións de saúde que din estas autoridades en función da evolución da pandemia e
tamén se adaptarán ás recomendacións sobre medidas de prevención e hixiene que poida
emitir a Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
Calquera cambio será informado á comunidade educativa a través da páxina web do centro
colegiovistalegre.com.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS

MEMBROS INTEGRANTES DO EQUIPO COVID-19

MEMBROS

CARGO

TELÉFONOS

ASIGNACIÓN DE TAREFAS
Coordinadora do equipo Covid-19 e
encargada de levar o rexistro de ausencias

Mónica
Seoane

Directora

615696303

do persoal e do alumnado ao centro e de
comunicar as incidencias as autoridades

Lomba

sanitarias e educativas.

Pedro

Xefe de Estudos

657344987

Supervisar as entradas e saídas do centro

659618891

Coordinar todo o proceso da implantación

Carrero
Ocampo
Coordinadora
Ruth García

do Plan e

Castro

Especialista

do Plan Covid-19 nas diferentes etapas.

PT/AL
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PRINCIPIOS SANITARIOS BÁSICOS

DATOS DO CENTRO ESCOLAR
Nome: Colexio CPR Plurilingüe San Blas – Vista Alegre
Enderezo: Subida ao Cemiterio de Puxeiros, 28 Cabral – 36318-VIGO
Teléfono/fax: 986376288
Correo electrónico: secretaria@colegiovistalegre.com

PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE DO CENTRO

29

ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

48

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

104

ETAPA DA ESO

98

CENTRO DE SAÚDE DE ATENCIÓN PRIMARIA
A coordinadora do plan poñerase en contacto co centro de saúde para resolver calquera tipo
de dúbida ou incidencia no centro.

Centro de Saúde de Lavadores: CARMEN DURÁN TLF. 609817726
Dirección : 1ª Travesía Barreiro, 36 – 36214 – Vigo (Pontevedra)
Tlf. 986260552

3.

MEDIDAS DE CONTROL E PREVENCIÓN NO CENTRO.

3.1 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá asinar un documento
garantindo non presentar síntomas compatibles cunha infección por SARS-CoV-2, asegurar
no haber mantido contacto con persoas portadoras do virus nos derradeiros 14 días
anteriores á chegada ao centro e adquirir o compromiso de avisar ao centro no caso de
manifestar algún dos síntomas da infección e aceptar as medidas sanitarias implantadas
polo centro.

3.2 As persoas con síntomas compatibles con COVID-19 ou que se atopen illados no fogar
por un diagnóstico de COVID-19 ou que estean nun período de corentena no fogar por
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ter un contacto estreito con alguén con síntomas ou diagnosticado con COVID-19, non
poderán asistir ao centro.

3.3 O alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 ou diagnosticados con COVID-19,
ou que estean nun período de corentena domiciliaria, non poden vir ao centro por ter
contacto con alguén con síntomas ou por un diagnóstico de COVID-19. Para iso, as familias
vixiarán a súa saúde e tomarán a temperatura todos os días antes de marchar da casa. Se o
alumno presentaba febre ou síntomas compatibles co COVID-19, non deberá asistir ao
centro e debería chamar ao seu centro de saúde. O uso de paracetamol oculta síntomas
como a febre e polo tanto o neno non debe asistir á clase.
Os estudantes que presenten condicións de saúde que os fagan máis vulnerables ao
COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades
pulmonares crónicas, cancro, inmunosupresión ou hipertensión arterial), poden asistir ao
centro sempre que o seu estado clínico sexa controlada e permítao e mantendo medidas de
protección rigorosas.

3.4 As familias e todas as persoas alleas ao centro só poderán entrar no edificio da escola
en caso de necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, previa cita e
cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene.

3.5 A comunicación coas familias realizarase por teléfono ou por videoconferencia,
facilitando os trámites telemáticos para iso.

3.6 Así mesmo o Centro informará periodicamente ó Consello Escolar sobre ás medidas
adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.

3.7 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2 no alumnado,
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou
persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da
familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a
solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo
día, acudirá ao PAC onde será́ avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora
posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro
educativo.
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3.8 Habilitarase un espazo de uso individual no centro (o antigo despacho da dirección) para
illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu
traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidroalcohólico, papeleira
de pedal e panos desbotables.

3.9 Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do
número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación
das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o
xustificante do facultativo para a súa acreditación.

DIRECTRICES PARA A ACCIÓN NO CASO DUN TRABALLADOR SINTOMÁTICO OU DE
CONTACTO CUN CASO.

Se o traballador presenta síntomas compatibles con COVID-19 durante a xornada laboral
(tose, febre, falta de respiración, dor de garganta, anosmia ou perda brusca de olfacto):


De seguido informará ao equipo directivo do centro.



Deixará o lugar de traballo para ir a casa.



Porase en contacto co seu médico de atención primaria.



O equipo directivo informará a Sanidade do caso, indicando o nome e número de
teléfono de contacto do empregado sintomático. Así mesmo, fará unha lista dos
traballadores do centro que mantiveron un contacto estreito co empregado
sintomático (entendendo como contacto estreito con esa persoa que estivo no
mesmo lugar que un caso probable ou confirmado mentres o caso presentase
síntomas a distancia. menos de 1,5 metros durante polo menos 10 minutos)

CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID-19 OS
CASOS DE SINTOMATOLOXÍA

A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID-19 os casos de
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e o profesorado e para a
comunicación das familias con equipo COVID-19 para comunicar ausencias e incidencias,
será a través da APP CIFRA EDUCACIÓN ou enviando un formulario con ligazón na páxina
web do centro (INTRANET) correspondente ao ANEXO I.
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REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO
Diariamente procederase a levar control das ausencias do persoal e do alumnado a través
dun rexistro supervisado pola dirección do centro. Así mesmo procederase a comunicar as
posibles incidencias as autoridades sanitarias e educativas competentes vía correo
electrónico.


Comunicacións Obrigatorias De Sintomatoloxía Ou De Confirmación.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das
relacionadas no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro
educativo e inmediatamente darán 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 caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún

alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a
información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os
mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os
compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte
particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre outros
contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais
ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os
das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información
será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade
solicite información no caso de que exista casos sospeitosos por 18 sintomatoloxía
compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que
teñan xurdido no centro educativo.


No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun

caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que
traballe no mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resultara
visible para o equipo COVID do centro escolar.
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A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o

interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con
consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da
Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en
cumprimento do deber de colaboración.


O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos

sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.

DISTANCIA DE SEGURIDADE

De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas
interaccións entre as persoas no centro educativo.
En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase,
con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán
criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia
estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a
aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras Se o
tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse
as seguintes medidas:


Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula
para tentar obter o máximo distanciamento posible.



Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que
teñan maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares.

MEDIDAS HIXIÉNICAS
1. Todas as persoas que acceden ao centro educativo deberán facer uso das alfombras

hixiénicas impregnadas coa solución desinfectante de lixivia / auga ou similar,
dispostas nas entradas do mesmo, que precederán á alfombra habitual.
2. As tarefas de limpeza reforzaranse en todas as salas, facendo especial fincapé nas

áreas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como os botóns de
portas e ventás, mesas, ordenadores, mobles, pasamáns, pisos, teléfonos, perchas , e
outros

elementos

con

características

similares.

Nos

centros,

limparanse

e
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desinfectaranse as instalacións polo menos unha vez ao día, reforzándoo naqueles
espazos que o precisen en función da intensidade de uso.
3. Os aseos limparanse adecuadamente segundo a intensidade de uso e, polo menos,

tres veces ao día.
4. Número e disposición suficientes de dispensadores de xabón e / ou desinfectantes

alcohólicos das mans colocaranse nos lugares de traballo, polo menos na entrada do
centro, aulas, oficinas e espazos comúns, incluídos baños e aseos.
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSOAL
As principais medidas de prevención persoal a adoptar son as seguintes:

-

Hixiene das mans frecuente e meticulosa.

-

Evitar tocar o nariz, a boca e os ollos.

-

Cando tusa ou espirre, cubrir a boca e o nariz cun cóbado dobrado.

-

Usar tecidos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e arroxalos despois do
uso nun lixo cunha bolsa e preferiblemente con tapa e pedal.

-

Usar unha máscara sempre dentro do recinto escolar a excepción nos momentos de
comer ou beber sempre que se respecte a distancia de seguridade de 1,5 metros.

USO DA MÁSCARA NAS DIFERENTES ETAPAS

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal,
teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos
do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do
alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico
para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor

-

Educación Infantil: máscara obrigatoria.
Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula
traballarase

mediante

grupos

colaborativos

dun

máximo

de

5

alumnos/as

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos
grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos
traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.
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Educación Primaria: a máscara é obrigatoria. A distancia a manter entre postos
escolares será a máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio de medición
a distancia realizarase dende o centro das cadeiras.

-

Educación Secundaria Obrigatoria: máscara obrigatoria.

-

Profesores: máscara obrigatoria.

5.
-

MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA NO CENTRO

Limpeza e desinfección polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos
que o requiran dependendo da intensidade de uso, por exemplo. nos aseos onde
estará polo menos 3 veces ao día.

-

Limparase toda a louza, cubertos e cristalería no lavalouza incluída a que non se usou,
pero pode que estivera en contacto coas mans dos estudantes.

-

Controlarase a limpeza das papeleiras, de xeito que estean limpas e cos materiais
recollidos, para evitar calquera contacto accidental.

-

As tarefas de ventilación frecuentes realizaranse nas instalacións e durante un espazo
de polo menos cinco minutos ao comezo do día, ao final e entre as clases, sempre que
sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.

-

Cando as condicións meteorolóxicas e o edificio o permitan, manteranse as fiestras
abertas o maior tempo posible.

-

Rexistro de horarios de limpeza: Diariamente anotaranse todas as limpezas e
desinfección que sexan levadas a cabo no centro:

UBICACIÓN DOS REXISTROS
Hall de entrada e Secretaría

No taboleiro da secretaría

Comedor

No taboleiro do comedor

Xefatura de Estudos

Detrás da porta

Sala de illamento

Detrás da porta

Sala de Profesores e sala azul

Detrás da porta

Departamento de Orientación

Detrás da porta

Aula PT e AL

Detrás da porta

Aseos

Detrás da porta

Aulas

e

Espazos

comúns Detrás de cada unha das portas

pechados

que conforman eses espazos

Patios

No taboleiro da Secretaría
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INVENTARIO DO MATERIAL DE LIMPEZA
Hidroxeles 5 litros

5 unidades

Garrafas desinfectantes 5 L

5 unidades

Rolos de papel grandes

50 unidades

Panos de papel

2 unidades

Luvas 100 unidades

7 caixas

Flix xel

34 unidades

Flix desinfec

27 unidades

Máscaras

50 unidades

Alfombras desinfectantes

4 unidades

Termómetros dixitais

4 unidades

Diariamente o encargado da supervisión dos produtos de limpeza percorrerá todos os
espazos para comprobar o estado de todos os materiais e proceder a súa reposición.
Semanalmente procederase a mercar todo o material de protección que sexa necesario.
REXISTRO DE LIMPEZA DOS

CURSO

MES:

ESPAZOS
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SEMANA DO... ATA...

HORARIOS DE LIMPEZA
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CURSO

MES:

DO ESPAZO
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SEMANA DO... ATA...

HORARIOS DE VENTILACIÓN
DO AULA

6.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

6.1

Realizaráselle un test de cribado da COVID-19 a todo profesorado.

6.2

En xeral en áreas comúns: A utilización dunha máscara no centro educativo será

obrigatoria para todas as persoas. No caso de persoas que documenten que non poden
usar máscara debido á súa patoloxía, garantirase en todo momento o cumprimento da
distancia de seguridade interpersoal.

6.3

Dispoñerase dun dispensador de xel hidroalcohólico: nas entradas de todos os

espazos do centro.

6.4

A entrada e saída do centro: organizaranse de xeito graduado para evitar

aglomeracións na entrada do centro e zonas comúns. Especifícanse as devanditas quendas
no apartado de *ENTRADAS E SAÍDAS.

6.5

Nas colas de entrada / saída / acceso a zonas comúns, os dispositivos estarán

sinalizados e estableceranse para garantir a distancia mínima de seguridade entre as
persoas.

10

Colexio Plurilingüe Vista Alegre
Mónica Seoane – Directora
Pedro Carrero– Xefe De Estudos
C.I.F.: B36825362

6.6

Correo electrónico: secretaria@colegiovistalegre.com
Teléfono.: 986-37-62-88
Fax: 986-37-62-88

Desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo, o que

facilitará o máximo posible que o profesorado acuda á aula de referencia. Sempre que sexa
posible, deixaranse as portas abertas para evitar a necesidade de abrilas.

6.7

Manterase a distancia de seguridade interpersoal nas zonas comúns e o uso de

máscaras será obrigatorio, en todo caso, deberán evitarse multitude de persoal nestes
puntos:

6.8

Patio: Promoverase o uso graduado do mesmo xeito que no acceso se poida manter

a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

6.9

Para salvagardar a distancia de seguridade interpersoal e manter as condicións de

hixiene, estarán prohibidos os xogos que impliquen o intercambio de obxectos e o contacto
persoal. Así mesmo, o parque infantil estará selado ata novo aviso. Especifícanse as
devanditas quendas, no apartados de patios.

6.10

Sanitarios: Asinarase un aseo a cada curso de forma que non teñan que compartilo

co resto dos rapaces. Así mesmo haberá un aseo habilitado para os docentes en cada
planta. O acceso ao aseo farase a través dun semáforo que permanecerá de forma visible
na parte externa da porta. Só poderá facer uso do aseo unha persoa de cada vez.

6.11

Ascensor: o seu uso estará limitado e farase exclusivamente para persoas con

mobilidade reducida, que poderán utilizalo cunha persoa que o acompañe. Neste caso, os
ocupantes deberán levar máscaras. Nos demais casos e sempre que sexa imprescindible o
seu uso, o ascensor utilizarase de xeito individual. Despois de usar o ascensor,
recoméndase a hixiene das mans.

6.12

Salón de actos: O seu uso restrinxirase ao máximo e sempre garantindo que se

poida manter unha distancia interpersoal de 1,5 metros entre os asistentes.

6.13

Sala de profesores: Máscara obrigatoria e é fundamental manter unha distancia

mínima de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Aforamento estará limitado, sempre que
sexa posible, para cumprir a distancia de seguridade. Na sala haberá unha solución
hidroalcohólica para hixiene das mans e desinfectante para o mobiliario.
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Comedor: Estableceranse quendas para manter a distancia interpersoal de

seguridade de 1,5 metros. Especifícanse as devanditas quendas, no apartados de comedor.

6.15

Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do

alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así como as que esixan unha
especial proximidade. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros
educativos realizaranse sen asistencia de público (nadal, festivais, entroido...)
7.

RECURSOS DOS MATERIAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE

PREVENCIÓN.

Garantirase a disposición en diferentes partes do centro, incluídos todos os aseos, de auga,
xabón e papel para secar as mans, así como xeles hidroalcohólicos.
Dispoñerase nos diferentes espazos das bandas de lixo con bolsas e, se é posible, cunha
tapa e pedal que permitan a eliminación adecuada de tecidos ou outros restos
potencialmente contaminados.
O centro disporá de máscaras cirúrxicas para usar no caso de que alguén inicie síntomas,
en caso de necesidade ou esquecemento.

8.

XESTIÓN DE ABROCHOS

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO
8.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan
síntomas compatibles coa COVID-19, así́ como aqueles que se atopen 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 acudirán ao
centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
8.2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno 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 en base ao documento técnico
elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da
mesma: seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso
individual), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu
titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou
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ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A
traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro 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 comunicarao ao equipo Covid- escola do centro de saúde de referencia.
8.3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de Coronavirus nun centro
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora
do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do
eventual afectado/a; 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. A aplicación xerará unha alerta
no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva
das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da
autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.
8.4 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 dun test
diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración
polo médico de atención primaria.
8.5. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha
parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da
forma habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho.
9.

ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS

9.1 A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en
cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de
corentena o que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á
comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade
sanitaria.
9.2 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá́ ordenar o peche
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de
conformidade cos seguintes supostos:
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A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de

declaración obrigatoria que 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.


Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria
presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a
partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o
comunicará ao centro.

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
9.3 O ensino non presencial será́ impartido polo profesorado ordinario do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través
dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición
a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá́ poñer tarefas ao alumnado que reforcen co
contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
9.4 O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o
falla de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as
eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.
9.5 Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do
alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.
9.6 Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten
previstas as seguintes medidas:
a) Traballo diario telemático a través das diferentes canles establecidas de antemán :
intranet e teleconferencias co alumnado
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b) Atención personalizada por parte do persoal docente as familias e alumnos que así o
demanden
c) Limpeza e desinfección dos espazos do centro educativo.
MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
9.7 Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase
un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases
establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto
a súaduración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.
9.8 Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas
Consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de
reincorporación:
Fase 1 (Adecuación dos espazos)
Duración: unha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo
COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas
autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:
-

Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

-

Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se
consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.

-

Redefinición dos circuítos de circulación interna.

-

Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada

-

Reorganización das quendas para o horario da comida.
Fase 2 (Formación de pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50%.Esta fase é
fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:
-

Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de
máscara e de hixiene de mans.
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-

Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.

-

Utilización dos espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.

-

Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.

-

Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2.
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será́ do 60% se fose posible manter
dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as
medidas necesarias no período de pandemia.

Obxectivos:
-

Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.

-

Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado.

-

O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.

Fase 4 (Fase de reactivación)
Duración: de 2 días a 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible
manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as
coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.

Obxectivos:


Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.



Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado.



Recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.



Revisión xeral das actividades realizadas no período de ensino telemático.



Avaliar os contidos adquiridos neste período.



Favorecer a continuación do uso da aula virtual, como recurso de reforzo das aprendizaxes
na casa.
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MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS LABORAIS

10.

XESTIÓN DAS PETICIÓNS NOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

10.1 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os
traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular,
incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica
severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos) realizarán o seu
traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as
medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de
Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á
infección por Coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e
protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os
servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
10.2 De conformidade co Criterio Operativo no 102 /2020 do Ministerio de Traballo e
Economía Social, o escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de
exposición. No mesmo senso a actividade educativa non constitúe un risco de empresa con
actividades, que pola súa natureza, constitúan un risco laboral de exposicións ao SARSCoV-2, senón que a súa presenza nos centros educativos constitúe unha situación
excepcional, derivada da infección das persoas traballadoras por vías distintas da
profesional.
10.3 Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID- 19, debe
aplicarse o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-COV- 2, publicada polo Ministerio de Sanidade
tendo en conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o
sinalado como NR1. Isto volve a confirmarse no punto 4.1.a das Medidas de Prevención,
Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos no curso 20202021, do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Educación e Formación Profesional de
data 22.06.2020, que taxativamente manifesta: "En general, tal y como establece el
Procedimiento citado, en función da la naturaleza de las actividades docentes en los centros
educativos, así́ como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento
en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado como similar al
riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1)”. En
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consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo
ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que
non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste
protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal.
10.4 De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo
vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:
10.5 A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá
dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que
exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e
susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III deste protocolo).
10.6 A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se
indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das
medidas de protección existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de
informe simplificado no Portal da dirección (anexo IV).
10.7 A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha
relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos
informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de
Educación do ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo.
10.8 A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante
correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que
resulte procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de
persoal como sensible.
10.9 Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no
centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
10.10 A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo
adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da
Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo
contratado.
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10.11 A actuación do servizo sanitario non suporá́ a necesidade de desprazamento nin
do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que
aquel/a lle achegue.
10.12 Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida
polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 díashábiles; no caso contrario, entenderase
que desiste da súa petición.
10.13 O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás
autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
10.14 Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá́ a obriga de
acudir presencial mente ao centro.
10.15 No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha
das seguintes medidas:
a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá́ que
seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo
tanto pode realizar a súa actividade presencial mente de conformidade co previsto no anexo
II.
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da
persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao
responsable da dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que
se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo,
dotación dunha protección adecuada que evite o contacto ou de recolección a outras
funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas incluídas no anexo II.
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do
punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do
posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o
contaxio ou recolección a outras funcións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a
traballador/a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da
incapacidade laboral .
10.16 Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a declaración dun/ha
traballador/a como especialmente sensible, realizarase o estudo das patoloxías do
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traballador en relación co seu posto de traballo, avaliando especificamente o risco que
supoñen as súas funcións en relación coas súas doenzas.
10.17 Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto
á situación previa da pandemia do Coronavirus, non existe no/a traballador/a maior
sensibilidade que a que existía con anterioridade.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

11.

ORGANIZACIÓN E DOCUMENTOS DO CENTRO

11.1 Conformado por membros das consellerías de Educación, Universidade e Formación
Profesional existirá un Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia que se constituirá
como elemento básico de coordinación e adopción de decisións. O equipo estará
conformado por parte da consellería de Educación, pola persoa titular da Secretaría Xeral
Técnica, da Subdirección de Inspección, Avaliación e Calidade do sistema educativo, da
Subdirección Xeral de Recursos Humanos. Por parte da Consellería de Sanidade
integraranse neste órgano a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, e unha persoa
representante da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, xunto con outra representante da
Dirección Xeral de Saúde Pública e os membros do subcomité de rebrotes do Comisión de
xestión da crise sanitaria do Covid-19. Ademais convocarase ás/aos xerentes das Áreas
Sanitarias do brote, xunto coa persoa que represente a Xefatura Territorial de Sanidade da
área afectada. Ademais estarán designadas , as catro persoas titulares das xefaturas
territoriais da Consellería de Educación. Poderán integrarse neste órgano os expertos
clínicos que designe o Conselleiro de Sanidade
11.2 No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, a persoa
titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos
diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de
Sanidade ou do Sergas ou co Grupo De Coordinación De Seguimento Da Pandemia.
Correspóndelle así́ mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
11.3 O equipo COVID-19 do centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no
menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a
información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co
alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números de
teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades
sanitarias.
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11.4 Corresponde ao equipo COVID elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19
no curso 2020/2021” de conformidade co modelo que se xunta como Anexo V a este
protocolo no que se determinen ás concrecións das medidas para o centro educativo
individualizado. O documento debe de ser aprobado pola dirección do centro educativo e do
seu contido será informado o consello escolar.
11.5 O centro elaborará un “Plan de Continxencia” de conformidade coas previsións do
modelo que figura no Anexo VI no que se establecerán a medidas en caso de suspensión
da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de
reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da
autoridade sanitaria.
12.

ENTRADAS/ SAÍDAS DO CENTRO

12.1 O uso de máscara no centro educativo será obrigatorio para todas as persoas.

12.2 No caso de persoas que acrediten documentalmente que pola súa patoloxía non poden
utilizar máscara, garantirase en todo momento o cumprimento da distancia de seguridade
interpersoal.

12.3 Se organizará a entrada ao centro e a saída de forma graduada para evitar
aglomeracións na entrada ao centro e zonas comúns (corredores, hall, aseos, etc.).
ENTRADA AO CENTRO
E. PRIMARIA:
DE 8:45 a 9.00 HORAS (polo portalón principal do colexio, escadas do fronte)
E. INFANTIL:
DE 9:05 a 9.10 HORAS: (polo portalón principal do colexio, escadas do fronte)
ESO:
DE 8:45 a 9:00 HORAS: (pola porta de abaixo- verde- escadas do fondo).
SAIDA DO CENTRO
E. INFANTIL:
13:30 saída 4º ED.INF. (Portalón principal)
13:35 saída 5º ED.INF (Portalón principal)
13:40 saída 6º ED. INF (Portalón principal)
E. PRIMARIA:
13:45 a 13:55:
1ºEP (13:45), 2ºEP (13:50), 3º EP(13:55):Portalón principal
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14:00 a 14:15
4ºEP (14:00), 5º EP(14:05), 6ºEP (14:10): Portalón principal
ESO:
14:30 a 14:35
1º y 2º de la ESO (baixada polas escadas principais) Portalón principal
3º y 4º de la ESO (baixada polas escadas de emerxencia) Portal pequeno- verde-

ENTRADA AO COLE

LUNS

MARTES

MÉRCORES

8:45 - 09:00

PRIMARIA

8:45 - 09:00

ESO

09:05 - 09:10

INFANTIL

SAÍDA DO COLE
13:30 - 13:40

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

XOVES

VENRES

INFANTIL
13:30 (4º inf.) - 13:35 (5º inf.) - 13:40 (6º inf.)

13:45 - 14:15

PRIMARIA

13:45 (1º EP) - 13:50 (2º EP) - 13:55 (3º EP) - 14:00 (4º EP) - 14:05 (5º EP) - 14:10 (6º EP)
14:30 - 14:35

ESO
14:30 (1º ESO) - 14:35 ( 2º ESO)
14: 30 (3º ESO) - 14: 35 (4º ESO)

Prégase puntualidade ao entrar no centro, o único xeito de evitar multitude.
Excepcionalmente, o alumno que chega tarde deberá entrar no centro pola entrada principal
(hall), comunicándoo á secretaría para que adopte as medidas hixiénicas pertinentes. Cada
curso e alumno seguirá a sinalización hasta o aula, e o seu sitio, coa indicación do profesor
respectivo. Cada aula terá xel hidroalcohólico. O profesor de 1ª hora botará ás mans do
alumno cando entren. Os sitios estarán marcados no chan con marcas que deben respectar
e manter. As súas mochilas estarán sempre xunto ás súas mesas e os abrigos colgados no
seu asento. Non se poden deixar libros e material escolar na escola, polo que traerán e
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levarán o necesario para o día. Recomendamos mochilas e estoxos de PVC, para poder
desinfectar a diario nos seus fogares.
13.

USO DO SERVIZO DE COMEDOR

13.1 O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao
alumnado separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non
estean encarados.
13.2 Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada momento da
comida. As quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario
lectivo).
13.3 Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo de
facilitar a localización dos contactos en caso de gromos.
13.4 O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de
alumnos/as presentes en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en
cada unha das quendas.
13.5 O persoal do catering “Adrimial Food” ten a obriga de lavar e desinfectar todo o
enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos
menús.
13.6 Haberá xel hidroalcohólico ao entrar no comedor e unha persoa verteraos nas mans ao
entrar.
Haberá un tapete na entrada para desinfectar os zapatos.
A medida que se liberen as táboas, limparanse e sanearán.

13.7 Os estudantes esperarán a acceder ao comedor no patio, supervisados polo
profesorado de garda. Serán avisados polo persoal, farán a entrada en orde e gardando a
distancia de seguridade.
HORARIO DAS QUENDAS:
INFANTIL: 13.30 - 14.00
PRIMARIA: 14.00 - 14.30
ESO: 14.30 - 15.00
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*Este horario poderá variar dependendo dos alumnos que haxa cada día no comedor.
GARDAS DE COMEDOR

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

14:30 - 16:00

14.

CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA ORDINARIA

14.1 Na aula, o alumnado gardará o seu material no seu pupitre de xeito diferenciado para
evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. Lémbrase as familias que tanto os
uniformes, libros e material escolar debe estar correctamente etiquetados co nome do
alumnado.

14.2 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao
alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de
usar o material.

14.3 Non se poderá́ usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Resulta
recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como
estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.

14.4 Os colgadoiros non serán utilizadas para que non haxa roce das prendas. En caso de
necesidade, a roupa colocarase do xeito mais individualizado posible.
14.5 No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos
á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos
desbotables e solución desinfectante).

14.6 Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto
social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. A parte, o equipo COVID do
centro afondará no tema os primeiros días, para que os nenos/as aprendan a respectar o
que indicamos no presente protocolo
14.7 Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse
para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do
posto escolar.
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CONSIDERACIÓNS ESPECIAIS DOUTRO TIPO DE AULAS

15.1 Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de
desdobre, aula de PT e AL, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática
extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido.
15.2 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das
mesmas.
15.3 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia
debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase
ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso
privativo. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións
virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
15.4 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de
grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do alumnado
estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. Nos casos de utilización de
instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos
exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.
15.5 No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara
resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de
materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e
desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans.

Coidarase

especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación
reducida
16.

CAMBIOS DE CLASE

16.1 Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral
é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.
16.2 Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de
clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que
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finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e
paulatina do alumnado.
16.3 A saída será́ ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.
Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia
de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.
16.4 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.
17.

USO DA BIBLIOTECA

17.1 A biblioteca permanecerá pechada como tal, deixando o seu uso funcional ás
necesidades do centro (desdobres, grupos reducidos de traballo...)
17.2 Aplícanse na biblioteca as mesmas normas de uso e funcionamento das aulas
ordinarias.
18.

USO DOS ASEOS

18.1 En cada planta haberá un baño por cada aula, un dedicado para emerxencias, e outro
para o equipo docente. Se sinalizará cun semáforo de ocupado ou libre. Nunca haberá mais
dun alumno no interior.
18.2 As mans dos alumnos serán desinfectadas na entrada e saída do baño, con xel ou
xabón.
19.

RECREOS

19.1 No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose
preciso, a presenza de profesorado. Do mesmo xeito se prohibe o uso de elementos
comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos.
19.2 Na medida do posible nos espazos dedicados a recreos marcaranse no chan
sinalización que lembre as distancias de seguridade.
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QUENDAS DOS RECREOS

INFANTIL: terán dúas quendas. O horario das mesmas figura, por curso, no cadro que
aparece a continuación.

INFANTIL
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1º PATIO

11:10 -11:30

10:30 10:50

11:10 -11:30

10:30 10:50

10:30 10:50

2º PATIO

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

1º PATIO

11:10 -11:30

10:00 - 10:30

11:10 -11:30

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

2º PATIO

INGLÉS

13:00 - 14:00

INGLÉS

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

1º PATIO

11:10 -11:30

10:00 - 10:30

11:10 -11:30

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

2º PATIO

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

HORARIO
4º EI

5º EI

6º EI

PRIMARIA:
o

1º, 2º e 3º de primaria: 10.50 - 11.10 (patio) / 11.50- 12.10 (aula)

o

4º, 5º e 6º de primaria: 10.50 - 11.10 (aula) / 11.50 - 12.10 (patio)

ESO:
o

1º e 4º ESO : 12.20 - 12.35 (patio) /12.35 - 12.50 (aula)

o

2º e 3º ESO: 12.20 - 12.35 (aula)/ 12.35 - 12.50 (patio)

Cada curso terá o seu espazo para o recreo, tanto nos días de choiva como de bo tempo.
Non poden mesturarse co resto de grupos.

20.

UTILIZACIÓN DA CARTELERÍA DO CENTRO

20.1 O centro disporá́ de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas
de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do
COVID 19 e medidas de hixiene social e individual.
20.2 Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
20.3 Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios,
collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E

DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

21.1 O inicio da xornada levarase a cabo con accións nas que se traballe a lembranza de
normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se
realizarán presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel
hidro alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os
dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles sen
supervisión.
21.2 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.
21.3 Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito
individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos
materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas serán de doada desinfección.
Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.
21.4 A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de ser
posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita.
21.5 Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar
distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns estarán pechados.
21.6 O uso de máscara nestes grupos será obrigatorio.
22.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS ALUMNOS NEE

22.1 Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso
das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de
seguridade. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.
22.2 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de
pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa
atención requira no respectar a distancia de seguridade.
22.3 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento
deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así́ como na
hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade,
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despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que
sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.
22.4 Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como
medida de prevención de risco.
22.5 O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
22.6 O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este
alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co
alumnado con necesidades educativas especiais.
23.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

23.1 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das
medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase
calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da
pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
23.2 O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por
panos desbotables, 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, así́ como do
material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O
material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.
23.3 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans
e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as
medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.
23.4 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o
aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.
23.5 O equipo directivo determina un aforo máximo de 9 persoas na sala de profesores, que
permite cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles
de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio
de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas...
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23.6 Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á
reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por
imposibilidade dos proxenitores e a reuniónteña que ser presencial adaptaranse espazos
exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá a distancia de seguridade e o
emprego obrigatorio da máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.
24.

NORMAS EN MATERIA DE REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS

24.1 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar,
celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos
que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser
este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
24.2 Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros
que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos
considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia
ou o emitido por correo electrónico.
24.3 Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de
medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma
e un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso
das votacións.
MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
25.

EDUCACIÓN EN SAÚDE

25.1 O equipo COVID informará sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e
son comprendidas por toda a comunidade educativa, facendo énfase na Etapa de infantil.
25.2 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as
medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez
facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.
25.3 Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias,
mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir.
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25.4 Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa
actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.
25.5 Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan
as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas
actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de
educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de
maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.
25.6 A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover
hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de
programas como son o Plan proxecta e Contratos- programa, entre outros. Igualmente,
promoveranse accións como a oferta da materia de libre configuración autonómica
“Promoción de estilos de vida saudables” na etapa secundaria obrigatoria. Estas e outras
actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas
marcadas:
a) Hábitos de alimentación saudable.
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.
25.7 A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de
profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para
os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta
formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos
impartidos por profesionais sanitarios.
26.

AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA

26.1 O centro prioriza a utilización da plataforma ZOOM para as reunións telemáticas do
profesorado e coas familias, como fixemos durante o confinamento, xa que é coñecida por
toda a comunidade educativa Vista Alegre. Do mesmo xeito, para o alumnado que
parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade
presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que
poida pór en funcionamento a consellería.
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26.2 Tamén utilizará a Intranet do centro para manter a comunicación e o envío de todo tipo
de documentación entre as familias e o profesorado.
26.3 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado
coñece o funcionamento e a metodoloxía de ZOOM e Intranet que seguirá no hipotético
caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de
informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.
26.4 Ditas plataformas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a
distancia, con todos os cursos de todas as etapas.
26.5 No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da falta
de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática
no caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo
realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao
ensino a distancia.
27.

NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS ÁS METODOLOXÍAS NA AULA E AS

PROGRAMACIÓNS

27.1 As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso
de ensino a distancia.
27.2 Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que
non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o
profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.
27.3 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.
DIFUSIÓN DO PLAN:
Este plan que aquí se presenta será posto a disposición de toda a comunidade educativa
na páxina web do centro. Tendo en conta que poderá ser modificado en base a novas
normas ou instrucións establecidas pola Consellería de Educación ou Sanidade.
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CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, entendemos que, debido ás circunstancias que vivimos, é preciso
adaptármonos a unha nova situación no proceso educativo, polo que poñemos todo o noso
empeño e os medios que están ao noso alcance para minimizar no posible os efectos desta
pandemia, e que a educación do noso alumnado continúe coas garantías suficientes,
atendendo basicamente á saúde dos nen@s, sen que isto supoña unha perda de calidade
no ensino, que é o obxectivo que todos perseguimos. Solicitarase a revisión e aprobación do
plan aquí exposto, polos órganos competentes en materia de prevención de riscos laborais,
sanidade e educación da administración.
Este documento, como xa se comentou anteriormente está suxeito a posibles modificacións,
derivadas de novas instrucións ou revisións do mesmo.
*Modificado logo da publicación da versión 16-09-2020 do Protocolo de adaptación ao
contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 20202021.
APROBADO O 1 DE SETEMBRO DE 2020 POLA DIRECTORA DO CENTRO

Dona Mónica Seoane Lomba
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ANEXOS:
ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID
ANEXO II: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE
EN ÁMBITOS NON SANITARIOS
ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE
ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO
CENTRO EDUCATIVO
ANEXO V: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS
ANEXO VI: PLANOS DE CIRCULACIÓN EN TIPOLOXÍAS DE CENTROS
ANEXO VII: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVO
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFORME O ESTABLECIDO NO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA O COLEXIO PLURILINGÜE VISTA ALEGRE
D./Dna.________________________________________con DNI/NIE ______________
Ttraballador/a do Colexio Plurilingüe Vista Alegre.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ningún membro da miña unidade familiar
presentou sintomatoloxía asociada ao covid (febre, tose, dificultade ao respirar,
etc), nin estivo en contacto estreito ou non gardou a distancia interpersoal de
seguridade cunha persoa afectada polo COVID -19, nos últimos 14 días.
Comprométome a notificar inmediatamente ao centro educativo calquera
circunstancia ou problema de saúde vinculado ao COVID 19 que poida acaecer ao
longo do presente curso 20/21
Mediante este compromiso, tamén declaro que tomareime a temperatura
diariamente e non acudirei ao centro educativo sempre que supere a temperatura
de 37,5º, ou presente sintomatoloxía aguda relacionada coa Covid -19.
Comprométome así mesmo para o suposto caso de que supere a temperatura de
37,5º ou presente outros síntomas durante a xornada horaria de permanencia no
centro educativo, abandonarei o mesmo e pedirei asistencia no meu centro de
saúde.
Declaro, no caso de pertencer a un grupo *vulnerable fronte á COVID-19, que son
consciente de que tras unha infección por este virus, as manifestacións da
enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non
considerados vulnerables.
Aceptación das condicións persoais de hixiene e prevención fronte ao COVID-19
Comprométome a manter as condicións de hixiene e prevención persoais esixidas
dentro do centro escolar, con estreito cumprimento do Protocolo aprobado pola
Xunta de Galicia.
*PERSOA VULNERABLE: aquela con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade
pulmonar crónica, diabetes, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo.

En______________ a,_______de______________, de 20___

Sinatura do Traballador
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFORME O ESTABLECIDO NO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA O COLEXIO PLURILINGÜE VISTA ALEGRE

D./Dona____________________________________

con

DNI

________________

proxenitor/a, titor/a ou representante legal, do alumno/a_____________________________
matriculado no Colexio plurilingüe Vista Alegre:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ningún membro da unidade familiar
presentou sintomatoloxía asociada ao Covid (febre, tose, dificultade ao respirar,
etc.), nin estivo en contacto estreito ou non gardou a distancia interpersoal de
seguridade cunha persoa afectada polo COVID -19, nos últimos 14 días.
Comprométome a notificar inmediatamente ao centro educativo calquera
circunstancia ou problema de saúde vinculado ao COVID 19 que poida acaecer ao
longo do presente curso 20/21
Mediante este compromiso, tamén declaro que se tomará a temperatura ao meu
fillo/a diariamente no domicilio e que o alumno/a non será enviado ao centro
educativo sempre que supere a temperatura de 37,5º, ou presente sintomatoloxía
aguda relacionada coa Covid -19.
Comprométome así mesmo para o suposto caso de que ao alumno/a se lle
detectase febre ou outros síntomas durante a xornada horaria de permanencia no
centro educativo, a acudir á súa recollida na maior brevidade de tempo, para o que
estarei localizable en todo momento.
Declaro, no caso de pertencer o meu fillo/a a un grupo *vulnerable fronte á COVID19, que son consciente de que tras unha infección por este virus, as manifestacións
da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas de grupos non
considerados vulnerables.
Aceptación das condicións persoais de hixiene e prevención fronte ao COVID-19
O pai/nai/titor/a ou representante legal comprométese a manter as condicións de
hixiene e prevención tanto persoais como dos seus fillos/as esixidas dentro do
centro escolar ou para acudir a el, con estreito cumprimento do Protocolo aprobado
pola Xunta de Galicia.
*PERSOA VULNERABLE: aquela con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade
pulmonar crónica, diabetes, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo.

En________________, a_______de______________, de 20___
Sinatura do proxenitor/a titor/a ou representante legal
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ANEXO V: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS
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ANEXO VI: PLANOS DE CIRCULACIÓN EN TIPOLOXÍAS DE CENTROS
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO
REALIZADO

Aspecto a considerar
SI
Id.

Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade

1.1

¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en

NON

caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se
presentan estes síntomas?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.2

¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao
centro educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas
para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.3

¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún
traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro
educativo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id.

Medidas Organizativas

2.1

¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir
que non se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as
distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas
e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.2

¿Dimensionáronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos
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procedementos da Consellería de Educación?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.3

¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil
acceso a auga e xabón, así como, papel desbotable para secado e
papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de
dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao
dispor dos traballadores e dos alumnos?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.4

¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para
zonas de atención a público, como na área de administración, etc.?
Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.5

¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e
saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.6

¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia,
diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou
vinilo adhesivo no pavimento?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.7

¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores)
ao mínimo posible?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de
Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.9

¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense
a distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas
hixiénicas e distanciamento social?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.10 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as
distancias de seguridade?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.11 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o
procedemento da Consellería de Educación?
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.15 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados
por pedal?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.16 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na
área de administración?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.17 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario,
hixienízanse antes de cada uso?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.18 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza
maior (limitacións de mobilidade)?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id.

Formación e información dos traballadores

3.1

¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das
recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.2

¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas
a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento
de protección a empregar?
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.3

¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que
deben adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.4

¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.5

¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección
segundo o marcado pola Consellería?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.6

¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder
emprender e manter a actividade e limpeza requirida?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.7

¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa
periodicidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.8

¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para
limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente
aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os
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tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o
alumnado e persoal, mesas e ordenadores
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.9

¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto
(agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas
as recollidas separadas)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos
procedentes dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade e
os elementos de limpeza empregados neste caso?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas
instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural
durante máis de cinco minutos?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar
as mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado,
etc.)?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como
os equipos de protección que deben utilizar?
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de
seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto
de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o
marcado pola Consellería de Educación?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder
a calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións,
vestiarios, comedor, etc.)?
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