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Medidas de protección adoptadas polo centro 

• Sistema de aire mecánico en modo renovación de aire continua e apertura de fiestras  e 

portas para ter ventilación cruzada, logrando así 6 AHC (renovacións de aire por hora) e 

menos de 700 ppm de CO2 no aire (medidas de campo habituais foron < 500 ppm). 

 

Información adicional: 

▪ A vía principal de contaxio son os aerosois. Ver vídeo. 

▪ Cas condicións anteriormente descritas no son necesarios filtros HEPA. 

▪ Vídeo onde ver en funcionamento a ventilación cruzada. 

▪ Medidores CO2 recomendados 

▪ Información científica actualizada sobre aerosois: @jljcolorado 

  

https://tesdai.com/SonLosAerosoles%20COVIDEstaEnElAire.mp4
https://www.20minutos.es/videos/salud/4577718-sanidad-pide-ahora-ventilacion-cruzada-y-permanente-en-las-aulas-contra-la-covid/
https://docs.google.com/document/d/1oJPsWwjclz6jomAFE4RtfslRltF25k7E0ZcdZ78tScY/edit?usp=drivesdk
https://twitter.com/jljcolorado?s=20
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• Distribución do alumno en posto con mesa individual asegurando a distancia mínima 

recomendada 

• Os alumnos sentaranse sempre no mesmo posto. En caso de ter que desdobrar unha clase 

por falta de capacidade, cada 7 días farase una rotación dos alumnos para seguir nesa 

segunda aula o seguimento online da clase mediante proxector. O profesor desprazarase 

ata á aula no momento que sexa necesario. 

• Grupos de convivencia estable (burbullas). Establécese unha burbulla por cada curso 

impartido no centro. Garantirase a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas 

as actividades que se realicen dentro do centro educativo. 

• Asegurará a entrada e saída ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade mínima de 1,5 metros e seguindo as direccións e sentidos marcados no chan. 

• A entrada e saída dos distintos grupos de convivencia farase con espazos de tempo 

axeitamos para evitar rachar a estanquidade dos grupos 

• Disposición dunha alfombra con desinfectante para os zapatos, e termómetro de 

infravermellos na entrada do centro. 

• Disposición de xeles hidroalcohólico en dispensadores automáticos na entrada en todas as 

aulas. Acendido de luces automático no baño, papel para secar as mans e papeleiras 

automáticas ou de pedal en tódolos recintos. 

• Disposición nos inodoros, de liquido desinfectante e panos desbotables, para limpar as zoas 

de uso común. 

• Farase unha limpeza e desinfección das instalacións unha vez ó día, reforzándoa en aqueles 

espazos que o precisen en función do uso utilizando disolución de lixivia (1:50) e/ou 

desinfectantes específicos. Terase especial atención en superficies de contacto mais 

frecuentes como pomos de portas, mesas, mobles, chan, teléfonos, perchas e outros 

elementos de características similares. Os baños limparanse polo menos 2 veces ó dia. 

• Para desinfección de calquera elemento de xeito rápido disponse de desinfectante con 

virucida e dunha máquina de vapor POLTI a 120 ºC. 
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Medidas de protección a respectar polo alumnado e persoal docente 

 

 

• Dende a publicación do real decreto "286/2022, de 19 de abril", 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449), no que se modifica a 

obrigatoriedade do uso de máscaras en interiores, por parte do alumnado non é obrigatoria 

a máscara dentro do centro, non obstante seguindo as directrices da Xunta, si 

recomendamos o seu uso. Para o persoal docente sigue sendo obrigatorio o seu uso. En 

calquera caso respectarase a decisión particular de cada alumno de levar ou non a máscara 

e non se deberá realizar observación algunha ó respecto en ningún sentido. 

• Recoméndase ó persoal docente, non docente e alumnado do centro educativo a realizar 

unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que 

estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I 

• Se a propia persoa o algunha do seu núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, 

tratará de acudir ao centro cun resultado de proba que sexa negativo e cunha máscara tipo 

FFP2 ben axustada.  

• Procurarase facer uso da máscara en bo estado e ben axustada (ver video). Ver Anexo II 

acerca dos distintos tipos de máscaras e horas máximas de uso. 

• Recoméndase levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala en caso necesario, como por exemplo para comer ou beber 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449
https://www.youtube.com/watch?v=mJ81IBTMvcU&feature=youtu.be
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• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico no seu defecto (ver Anexo III acerca dos 

tipos de xeles), durante polo menos 20 segundos. O lavado realizarase cando menos 5 veces 

ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, ó entrar e ó saír de cada 

aula, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

• De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 

• O alumno ó entrar no centro fará unha desinfección dos zapatos pisando e arrastrando os 

pes na alfombra de entrada, lavado de mans co xel hidroalcohólico (AC-SHG) e tomarase a 

temperatura no termómetro infravermello da entrada. De ter máis de 37.5 ºC, así como 

calquera outro síntoma compatible con Covid-19, trasladarase o alumno á unha sala de 

illamento e activarase o protocolo sanitario. 

• Evitarase o desprazamento do alumnado na aula, aínda que si se permitirá levantarse para 

realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do 

posto escolar 

• Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

• A comida ou bebida será consumida preferentemente no exterior do centro e se non hai 

outra opción, nos postos asignados de clase, poñendo a máscara o antes posible. 

• No acceso ó aseo só se permitirá unha persoa (salvo necesidade imperiosa). 

• No presente curso todo o material que teña que utilizar o alumnado será de uso individual e 

se identificará co seu nome. Será gardado polo alumnado nun lugar no que só sexa 

manipulado por eles mesmos. 

• O alumno só pode interactuar cos membros do seu grupo estable. Debe garantirse a 

estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen 

dentro do centro educativo. 

• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto 

das persoas. 

• O alumno colaborará activamente na saída ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a 

distancia de seguridade de a lo menos 1,5 metros.  
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Xestión de gromos 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo: 

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara FFP2 (tanto ao que 

iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia. 

A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar 

consulta, ou ao teléfono de referencia 900 400 116 do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En 

caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. Debe 

abandonar o centro protexido por máscara. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro 

escolar comunicarao ao centro de saúde de referencia. 

Unha vez confirmado o positivo Covid 19 seguiranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico: considerase contacto estreito a calquera 

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo 

co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 

minutos sen utilizar a máscara. Os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo 

os protocolos vixentes en cada momento 

As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico deberán 

seguir o protocolo establecido polas autoridades sanitarias. O restante alumnado da aula que non 

teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula.  

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 

determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel 

educativo ou do centro educativo na súa totalidade. En calquera destes supostos o centro ofrecerá 

a ensinanza online para as persoas obrigadas a gardar corentena en casa. 

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. 
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Anexo I 

De presentar calquera destes síntomas non acuda ó centro escolar , dea coñecemento ao equipo 

COVID do centro e solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

 

Esta autoavaliación é para facer na casa antes de acudir ó centro escolar. Non hai que levar a 

autoavaliación cuberta ao centro. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha) no persoal non 

docente, profesorado e alumando, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán 

coñecemento ao equipo COVID do centro. 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.   
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Anexo II 

 
ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ81IBTMvcU&feature=youtu.be
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Nota 1 : Relación de máscaras en orde de máxima a mínima protección en canto a 

capacidade de filtración. Estándares e máximo número de horas de uso a ter en conta: 

• FFP2 

o Deben ter logo CE e catro díxitos e normativa EN 149:2001+A1:2009 

o 8 horas de uso 

o Debido a ampla falsificación neste tipo de máscaras, recoméndase comprar 

só marcas recomendadas coma: 3M, Honeywell, JSP, Climax, Dräger. 

• Máscaras cirúrxicas: deben ter normativa EN 14683 

o 4 horas de uso  

• Máscaras hixiénicas re-utilizables marcado UNE 0065/2020. 

o 4 horas de uso aprox. 

Nota 2 : Ademais da capacidade de filtración é moi importante o axuste:  ver vídeo 

 
Figura 1. Mascarilla con sistema de ajuste por las orejas. Fuente imagen: Pablo Medina. 

 
Figura 2. Mascarilla ajuste tras nuca pero termosellado. Fuente imagen: Pablo Medina 

 
FFP2 con ajuste tras nuca correcto. Fuente imagen: Pablo Medina 

 

https://www.soloepis.com/mascarillas/15206-mascarilla-ffp2-sin-valvula-jsp-springfit-caja-10uds.html
https://www.youtube.com/watch?v=mJ81IBTMvcU&feature=youtu.be
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Nota 3 : Máscara MOxAdTech. Trátase dunha máscara hixiénica pero con capacidade de 

filtrado similar a unha cirúrxica, con características especiais: Bo axuste/selado, inhabilita o 

virus tras 1 hora, repelente á auga, 4 horas de uso, re-utilizable (50 lavados a 60ºC):  

https://mo-online.com/es/en/lp-antimicrobial-products/HomeEs.html 

 

Nota 4: Como facer bo uso da máscara 

• Como utilizar unha máscara de xeito seguro: https://youtu.be/aCPY6ROpAuI 

• Errores frecuentes no uso das máscaras: https://youtu.be/8fuHSckuzoo 

 

Anexo III. Xel hidroalcohólico idóneo 
En cada estancia do centro o alumno disporá de xel hidroalcohólico en dispensadores automáticos 

fixados na parede, aínda así e recomendable que o alumno trae o seu propio xel, para o cal se 

poden ter en conta as seguintes consideracións:  

 

Nota: Un xel que cumpre cas dúas medidas importantes (70% e con virucida UNE EN 14476) é por 

exemplo “Sanytol Desinfectante”. Ollo cos xeles ca palabra Hixienizante, só levan alcohol e moitos 

deles cunha porcentaxe insuficiente.  

https://mo-online.com/es/en/lp-antimicrobial-products/HomeEs.html
https://youtu.be/aCPY6ROpAuI
https://youtu.be/8fuHSckuzoo
https://sanytol.es/productos/manos/gel-de-manos-sin-enjuague/
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Anexo IV. Capas de protección fronte a COVID-19 
A protección fronte a COVID-19, son varias medidas, unha soa capa de protección non é suficiente: 

 

Anexo V. Cálculos para obter un filtro HEPA co CADR correcto 

https://calculadora-cadr.web.app 

Anexo VI. Tipos de tests e carga viral.  

 

 

Probas de antíxenos realizadas cada 3-4 días  e 

antes dunha reunión evitarían moitos contaxios. 

https://calculadora-cadr.web.app/
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Anexo VII. Desinfección/lavado de mans. 

 


