
COMO ACTUAR EN CASO DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19.

ACTUACIÓNS XERAIS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO.

• PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE.Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid

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.

• ALUMNADO. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa,  o alumnado non acudirá ao

centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a  dentro das

seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible.  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.

• Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-19, o alumnado

ou o persoal  do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro,  en virtude de ser

considerados contactos estreitos.

• Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á

espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado,

pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto

de traballo.

ACTUACIÓNS ANTES DE CHEGAR AO CENTRO.

1. O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para

comprobar,  no  caso  de  que  haxa  síntomas,  que  estes  son  compatibles  cunha  infección  por  SARSCoV-2

mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes

da chegada ao centro.

2. A enquisa non ten que comunicarse aos centros  educativos,  senón que deberase adoptar polo persoal  dos

centros educativos as medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a

ausencia.

3. Para  a  detección  precoz  no  alumnado,  estes  (ou  os  seus  pais/nais/titores/as  legais)  realizarán  unha  auto

avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por

SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.



4. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes

da  chegada  ao  centro.  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.

5. 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.

6. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID no persoal non docente e profesorado, ademais

de non non acudir ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Os centros educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos á entrada

ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición de

temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de

forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar.

ACTUACIÓNS A SEGUIR NO CASO DE QUE SE DETECTEN CASOS NO CENTRO.

1. 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.

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 seguirase o descrito no Plan de actución COVID. Levarase a



un espazo separado de uso individual, levando posta a máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á

persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.

3. Débese  chamar  ao  centro  de  saúde  de  Atención  Primaria  de  referencia,  ou  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 seu posto de traballo

protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa

valorada por un profesional sanitario.

4. Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, denominada “EduCovid”, específica para

a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible

para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de

Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.

5. A canle  informática subministrará de xeito  seguro  e  con  respecto á normativa de protección  de  datos  os

seguintes fluxos de información:

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o antes posible,

recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo ao

centro. Deste  xeito,  o  Equipo  Covid  poderá  comezar  a  recompilar  a  información  necesaria  para  a

identificación dos contactos estreitos.

• Sempre que ao Equipo Covid se lle  notifique que existe  unha persoa cun diagnostico confirmado de

Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC)

para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 

• A CSC porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións

de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do

caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador

dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo

Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no

ámbito educativo. 

6. En todo este  proceso,  esixirase extremar a confidencialidade profesional  acerca da información da persoa

diagnosticada da Covid.

7. O  rastrexo  doutros  eventuais  contactos  doutros  ámbitos,  incluídos  os  das  actividades  extraescolares  non

vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria.

8. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instrucións da Autoridade

Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.

9. 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.

10. 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.



11. 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.

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da

aula virtual de cada grupo.

2. 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 poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación

continua da mesma.

3. Durante  o  período  de  suspensión  da  actividade  presencial  o  centro  educativo  ten  previstas  as  medidas

recollidas no Plan de Continxencia entre as que se poden citar as seguintes:

a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao

alumnado e as súas familias a páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación

abalar móbil.

b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase

preferentemente a aula virtual.

Para comunicacións relacionados con titorías  ou outros  avisos  usaranse  os  seguintes  correos  electrónicos:

@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación abalar móbil.

c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións

didácticas de cada Departamento. Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado,

no caso de material que exceda a capacidade da aula virtual usarase o correo electrónico.

d) O profesorado realizará conexións semanais a través da plataforma Webex e/ou plataforma Falemos Edu co

alumnado  que  se  atope  en  situación  de  confinamento.  Estas  conexións  terán  como  fin  a  explicación  de

contidos, resolución de dúbidas así como titorízación das alumnas e alumnos.

Os horarios de conexións aparecen recollidos no Anexo I ao Plan de Continxencia. Horarios espello.

e) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase

un plan específico para facer chegar a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas

necesidades.

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha planificación do retorno a

actividade presencial.

Anexos.

−Anexo I.  Enquisa clínico-epidemiolóxica.

http://www.iesconcepcionarenal.es/

