
 

 

 

RESUMO DAS NORMAS COVID 
MÁSCARA 

● Será de carácter obrigatorio o uso da máscara en todo momento e lugar,             
aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 

● Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así           
como un estoxo específico (non de plástico) para gardala. 

● A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra           
ou facultativo do alumno-a ou da persoa obrigada. 

 

 ENTRADAS E SAIDAS  

● A medida que o alumnado chegue ao centro deberá situarse nos “Espazos de             
convivencia” do exterior do centro.  Nestas zonas o alumnado debe manter           
unha distancia interpersoal de 1,5m.(PLANO ESPAZOS DE CONVIVENCIA) 

 
● As entradas e saídas do centro realizaránse en dúas quendas espazadas 5            

minutos (soarán dous timbres).(CADROS ENTRADAS ) 

● A medida que o alumnado acceda o centro realizará a desinfección de            
calzado e mans, accederán de un en un mantendo a distancia de seguridade             
mediante unha ringleira en cada porta (principal e porta do patio interior). 
 

● Seguindo os sentidos de circulación indicados no cadro de entrada ao           
centro o alumnado accederá a súa aula en ringleira de 1 e respectando a              
distancia de seguridade 

 
 

● As saidas do centro,ó recreo e o fin da xornada lectiva,serán           
escalonadas,espazadas 5 minutos(soarán dous timbres).Antes de      
abandonar a aula o alumnado realizará a hixiene de mans e sairá en             
ringleira de un mantendo a distacia de seguridade.O alumnado que sae           
da aula de referencia fará o camiño inverso á entrada no centro,e os que              
saen dunha aula de especialidade sairán pola porta máis próxima a           
saida,respectando a distancia de seguridade. 
 

● Nas entradas e saídas do centro e das aulas o alumnado deberá realizar             
sempre a hixiene de mans. 
 

 AULA 

● O alumnado sentarase e acomodará todas as súas cousas no pupitre (prendas,            
material escolar, etc.). O pupitre será fixo para cada alumno na súa aula de              
referencia.  

 



● Agardarán sentados a chegada do profesor. Non pode manipular portas,          
ventás nin mobiliario nin chaves das luces.  
 

 
● O material que puidera ser compartido deberá ser desinfectado polo          

usuario antes e despóis do seu uso.  
 

 

OS PUPITRES 

● Non se pode mover o as mesas das aulas por parte do alumnado, para o cal                
disporá dunha marca no chan na que deberá estar en todo momento situado o              
seu pupitre. 

● En cada aula haberá unha papeleira Covid, un dispensador automático de           
xel hidroalcólico,,un pulverizador de líquido desinfectante e panos        
desbotables. 

 

PROCEDEMENTO E VENTILACIÓN DAS AULAS: 

● Antes do comezo e despois do remate das clases  ventilaranse as aulas            
durante un tempo mínimo de 15 minutos. 

● Durante a xornada lectiva, as portas e fiestras das aulas deberán de            
permanecer abertas todo o tempo que sexa posible,  e como mínimo os            
primeiros e últimos 5 minutos de cada sesión de clase. 

● Durante o recreo deixaranse as fiestras e portas abertas, sempre que as            
condicións de seguridade derivadas da climatoloxía así o permitan 

 

CAMBIOS DE AULA 

● O profesorado correspondente xestionará a mobilidade do alumnado,        
podendo ir a buscalos a aula, ou avisalos con anterioridade para que se             
despracen de xeito autónomo.  
 

● O tránsito polos corredores realizarase en ringleiras, mantendo a         
distancia de seguridade e seguindo os sentidos indicados no chan e/ou           
paramentos. Frechas verdes para circulación de entrada e subidas polas          
escaleiras e frechas vermellas no chan para a circulación de saída e de             
baixada polas escaleiras, sempre circulando pola marxe dereita dos         
corredores. As frechas están colcadas cunha separación entre elas de dous           
metros para garantir o cumprimento da distancia de seguridade. 
 

● Cando se chegue a nova aula, agardarase fóra mantendo sempre a           
distancia de seguridade.  
 

● Se deberá ventilar a aula polo menos 5 minutos antes e despois de cada              
sesión. 

● O alumnado antes de sentarse deberá hixienizar pupitre, mesa, cadeira ,           
que vaia a utilizar. 



● O material que vaia ser compartido, deberá ser desinfectado polo          
alumnado, antes e despois da súa utilización. 

● Ao rematar a sesión o alumnado deberá realizar a hixiene de mans a             
medida que sae da aula en ringleiras de un en un. 

 

ASEOS 

● O alumnado de cada grupo/clase só poderá utilizar os aseos do corredor no             
que se atope. 
 

● O aforo limítase a 1 persoa.  
 

● Antes de acceder verificar que non se supera o aforo.  
 

● Se o aforo está completo agardar en ringleira mantendo a distancia de            
seguridade. 
 

● Debe realizarse a hixiene mans ao saír  
 

● Non poderán ser usados mentres se estean a realizar labores de limpeza e             
desinfección. 
 

● Durante os recreos haberá profesorado de garda nos aseos para velar polo            
cumprimento das normas de seguridade e hixiene (aforo, distancia nas          
ringleiras, hixiene de mans, etc.  
 
 

RECREO 
● Os horarios de recreo serán os mesmos para todo ao alumnado, pero as             

saídas e retorno a aula dos mesmos se realizarán de xeito escalonado,farán            
o mesmo recorrido que na entrada ao centro,agás o alumnado que se encontre             
nunha aula que non sexa a de referencia que sairá pola porta que esté mais               
próxima,de 1 en 1 e respectando a distancia de seguradade de 1,5m. 
 

● O alumnado abandonará a aula para sair ó recreo realizando a hixiene de             
mans en ringleira de 1 e mantendo a distancia de seguridade. 
 

● O alumnado sairá ao patio e manterá en todo momento a distancia de              
seguridade. 
 

● En caso de choiva o alumnado poderá permanecer,repectando o aforo, no           
seu corredor de referencia(zona das taquillas),no patio interior,no pavillón         
do centro, e ,de ser necesario,na aula de referencia. 
 

● O alumnado que desexe acudir aos aseos ou a cafetería poderá facelo,            
sempre de 1 en 1 , mantendo a distancia de seguridade e respectando os              
aforos. 
 

● Ao rematar o recreo regresan á aula que lles corresponda en ringleiras de 1              
en 1 e mantendo a distancia de seguridade.  
 

●  Realiza a hixiene de mans a medida que van entrando na aula. 
 



● O uso de xogos con material compartidos: xadrez.., inicialmente quedan          
prohibidos. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

● Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros         
profesionais que teñan síntomas compatibles coa Covid19, así como         
aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid19, ou en            
período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha          
persoa con síntomas ou diagnosticada de Covid19  
 

● Tampouco acudirán ao centro as persoas a espera de resultado da PCR por             
sospeita clínica. 

 
 

ABROCHO DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO 

● Se houbese síntomas leves (febre superior a 37,5ºC ou tose) illarase ao            
alumno-a no espazo habilitado “Aula Covid”. 

● Se houbese síntomas graves (insuficiencia respiratoria) chamar ao 061 e          
informar ao centro de saúde de referencia (A Parda) 

● Contactar coa familia que debe acudir o centro o antes posible e chamar ao              
pediatra ou médico de familia. 

 

TRANSPORTE 

● Recoméndase ao alumnado que resida a menos de 2km do centro, acudir            
camiñando, en bici, etc. ao mesmo, promovendo así hábitos de vida activa e             
saudable e evitando contactos.  
 

●  As paradas dos autobuses a súa chegada ao centro serán nos lugares de             
costume.  
 

● O alumnado ao acudir ao autobús, tanto na entrada como na saída do             
centro, deberá facelo en ringleiras respectando a distancia de seguridade. 

● Nas entradas, unha vez que o alumnado acceda ao recinto escolar,           
situarase dentro recinto,mantendo a distancia de seguridade ata o sinal          
de entrada a clase.  
 

● Nas saídas o alumnado accederá ao autobús en ringleiras respectando a           
distancia de seguridade.  

 
● Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para           

realizar unha mellor trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á           
situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis         
restritivo do mesmo.  
 
 

TITORÍAS COAS FAMILIAS 

● Será obrigatoria a cita previa. Realizaranse preferentemente por teléfono ou          
videochamada. 


