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Medidas de prevención e hixiene
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS
Principios sanitarios básicos
De conformidade co establecido pola Xunta de Galicia adoptaranse as seguintes medidas:
• Actividade lectiva presencial. Excepcionalmente semipresencialidade no
bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.
• As reunións de coordinación e outras actividades non lectivas serán de forma
telemática por norma xeral.
• O IES Lois Peña Novo contará cun equipo formado na COVID-19. Este estará formado
pola directora, a vicedirectora e a xefa de estudos de adultos.
• Deberán realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria cuxos
resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.
Utilizarase a enquisa de autoavaliación colgada na web do centro na sección
“COVID”. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na
enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán
consulta co seu médico ou pediatra.
• No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como
consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os
criterios sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización
domiciliaria- serán os que recomende médico ou pediatra.
Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación
•

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non
acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de
saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo
COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante
médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As
ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do
protocolo de prevención de absentismo escolar.
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O pai/nai/titor legal ou o alumnado se é maior de dezaoito anos asinará unha
declaración na que se responsabiliza da realización diaria da enquisade
autoavaliación.
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun
alumno/a, 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 consulta presencial e a solicitude dunha proba
diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso
individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas
mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación
adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o
alumnado que conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán
o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.
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.
Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do
número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas
derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas,
non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación.

Medidas xerais de protección individual
•
•
•

Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, de polo menos 1,5
metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.
A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita
a aula.
O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da distancia
interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
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•

Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio,
así como un estoxo específico para gardala en caso necesario.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse
agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou
dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben
presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A
imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo
do alumno/a ou da persoa obrigada.
Colgarase na web do centro na sección “COVID” una formación precisa sobre o uso
correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de
conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso
de máscaras.
Cando o tamaño da aula ou taller non permitiu a distancia, con carácter xeral, de 1,5
metros entre postos buscaronse espazos alternativos ou colocaronse mamparas de
separación. Así mesmo, nos talleres cando polas características da actividade non se
poida manter a distancia, con carácter xeral, de 1,5 metros, adoptaranse como
medida adicional o uso de pantallas de protección facial.
Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo.
Colgarase na web do centro na sección “COVID” as medidas de prevención da
transmisión.
Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do
alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así como as que exixan
unha especial proximidade.
Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos
realizaranse sen asistencia de público.
Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e
desinfección establecidas nas medidas deste protocolo.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas
compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre existirá un espazo diferenciado para
o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros
compañeiros.
Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou
material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser
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•

•

posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As
ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo
profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que
procedan.
Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos
informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos.
Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se
distribúan formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita
facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a correcta hixiene
de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico.
Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a disposición do público
xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso.
Consideraranse condutas leves contrarias á convivencia os supostos de
incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan
obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do
presente protocolo.

Medidas xerais de protección colectiva
•
•
•
•

•

O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que
accedan ao centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva.
Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao
persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público,
realizar unha adecuada hixiene das mans.
En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un
dispensador de xel hidroalcohólico.
Deben establecerse distancias mínimas de seguridade, coa excepción do caso das
aulas sinalado anteriormente, de polo menos 1,5 metros, tanto nos accesos como
nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas zonas
de acceso, espera e atención ao público.
Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha
distancia mínima de 1,5 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten
elementos de protección colectiva no posto no que se realiza a atención ao público
(mamparas, mobiliario con altura suficiente para que sirva de barreira física, etc.).
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