PROTOCOLO - COVID 19
Curso 2020/2021

FAMILIAS
(O seguinte protocolo poderá sufrir modificacións en calquera momento. Prégase a súa
consulta de cando en vez.)

Medidas de hixiene e prevención

● Todas aquelas persoas que amosen síntomas compatibles coa enfermidade
así 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 non poderán acudir ao
centro; deberán ficar no seu domicilio ata que sexan valorados por un
profesional sanitario

e comunicar a incidencia ao director do centro

(coordinador COVID). En calquera caso, deberán contactar de inmediato cos
seus centros de saúde.

● Se os síntomas se manifestan estando no centro, deberán avisar ao equipo
COVID do centro, retirarse á aula de illamento COVID (aula B1), colocar unha
mascarilla cirúrxica e chamar ao seu centro de saúde. Iniciarase o protocolo
correspondente.

● Deberán comunicar ao director do centro (coordinador COVID) todas as
incidencias relacionadas coa enfermidade por COVID-19: persoas infectadas
ou sospeitosas de estalo, estado das probas realizadas, resultados das
probas, etc.

● Será obrigatoria a utilización da solución hidro alcohólica antes de acceder ao
centro e de máscaras en todo o recinto escolar.

● Respectarase en todo momento a distancia de seguridade de 1.5 m.

● O alumnado deberá traer consigo solución hidro alcohólica.
● O alumnado deberá utilizar correctamente a mascarilla en todo momento e
traer ao centro un estoxo para o seu almacenamento e unha mascarilla de
reposto.
○ O incumplimento destas medidas será considerado falta leve e levará
aparellada a medida correctora correspondente.

● É obrigatorio o uso de mascarillas no transporte escolar e utilizar sempre o
mesmo posto nos autocares.

● Utilizarase a papeleira do vestíbulo para desbotar as máscaras en caso de
substitución das mesmas.
● Co fin de evitar aglomeracións, as familias só poderán entrar ao edificio en
caso de necesidade ou por indicación do profesorado ou do equipo directivo,
nas horas que se lles asignen e cumprindo sempre as medidas de prevención
e hixiene. Por este motivo:

○ A hora de apertura do centro será ás 08:25 da mañá e o alumnado non
terá acceso ao mesmo nin poderá reunirse na vía pública antes desa
hora. Será preciso adecuar a chegada ao centro á hora de apertura do
mesmo. Calquera incidencia a este respecto deberá ser comunicada á
dirección do centro.
○ Os proxenitores NON poderán acceder ao centro educativo ás horas
de entrada e saída do alumnado, nin durante os períodos de lecer ou
os intercambios de clase.

○ As titorías serán telefónicas, salvo que o/a titor/a indique outra cousa.
○ Haberá

que

seguir

as

indicacións

dadas

desde

Secretaría,

Vicedirección, etc. para efectuar a matrícula, entregar e recoller os
libros de texto (Fondo Solidario), etc. O acceso á información farase a
través da páxina web do Centro ou chamando ao 982 870 653.
○ Limitarase o máximo posible o emprego de documentos en papel e a
súa circulación. Empregaranse os medios telemáticos habituais
(Abalar,

teléfono,

correo

electrónico

e

páxina

web)

para

a

comunicación entre o centro, o profesorado e as familias do alumnado.
○ O estado de xustificación de faltas de asistencia deberá ser consultado
no Abalar, NON se enviarán informes de faltas de asistencia por
correo ordinario. As familias poderán darse de alta na aplicación
Abalar na páxina web do centro, en Novas, páxina 2.
○ As ausencias do alumnado afectado dalgún xeito polo COVID-19
consideraranse sempre como xustificadas e
 será suficiente a
comunicación ao centro por parte dos representantes legais do
alumnado.
○ As reunións de Consello Escolar realizaranse preferentemente de xeito
telemático. Os/As representantes do colectivo de pais/nais, asistirán á
reunión facendo uso da conta de correo corporativa dos seus fillos/as.
○ Antes de acudir ao centro educativo, tanto o alumnado como as
familias, deberán realizar a enquisa que figura na páxina seguinte e no
caso de presentar un so dos síntomas compatibles cos do COVID-19
deberá ficar na casa e contactar co seu centro de saúde.

