






















FAQS PROTOCOLO COVID
CEEPR. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Actualización 1/11/2020 



ESPAZOS ILLAMENTO 
ZONA 1 (zona chalet): Despacho de secretaría. Preparado para uso individual. 
 Dispón de porta e fiestra para ventilación.

ZONA 2 (zona ximnasio): Aula fisioterapia. Preparado para uso individual.
Dispón de porta e fiestra para ventilación.  

ZONA 3 (zona obradoiro): Aula Fogar. Preparado para uso individual. Dispón de
porta e fiestra para ventilación.



O alumnado con síntomas compatibles  e levado ao seu esparzo
correspondente queda coa supervisión do ATE de zona. Especial

atención a medidas de protección, distancia e hixiene mentras se
espera á chegada da familia. 

Unha vez acabe o uso do aula de illamento ten que ser ventilada e
limpada polo servicio de limpeza e procurarase non usar ese espazo

ata o día seguinte.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Quen espera co alumnado? Cando podemos volver a usar esa aula?



COMUNICACIÓN DUN CASO
PENDENTE DE PCR
· A familia debe comunicar o resultado da consulta médica ao centro educativo se Se valora facer PCR      
De someterse a una PCR, se coñece o resultado, sexa o caso positivo ou negativo, deberá comunícalo ao
centro educativo.       
Se o caso resulta positivo a información chegará ao equipo COVID oficialmente pola comunicación
SMS/mail que EDUCOVID ten co devandito equipo.
DE SER POSITIVO temos que:       
Informar de posibles contactos estreitos na aplicación EDUCOVID.      
Informar á INSPECCIÓN EDUCATIVA e xerencia da nosa asociación.      
Informar as familias por medio de EDVOICE e mail do relevante do caso.



EDUCOVID INFORMA ao centro de calqueira caso no alumnado por
defecto. E pide contactos estreitos no centro escolar de cada

positivo. en cada alumno/a positivo que apareza aportaranse os
contactos estreitos segundo o noso esquema de zonas.  a
información dos contactos fora do ámbito escolar son

responsabilidade de cada familia do alumnado, ao non estar
relacionados coa asistencia ao centro. 

Os contactos se suben en función dos criterios xa falados. Irán
todos os contactos posibles (zona, transporte, outras

circunstancias coñecidas) que acudiran ao centro nas últimas 48
horas desde o que se determine como inicio do caso. sanidade

decidirá PCR e illamentos. 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Que pasa se o alumno/a estivo con outros alumnos fora do contexto escolar ? os contactos  son todos directos?



SEGURIDADE COVID CO
ALUMNADO 
- disposición de pupitres. Preferentemente mirando na mesma dirección. pode
cambiarse para actividades gardando distancia e usando correctamente
mascarilla. 

-Distancia/mascarillas/hixiene/limpeza/precaución. A base do que podemos
facer. no único caso ata o de agora, parece que funcionou. 

-Ventilación/HEPA/CO2 (ver recomendacións a día de hoxe). seguinte
diapositiva.

- vixilancia do alumnado. é obrigatorio que sexa permanente con
independencia da autonomía ou capacidades de cada alumno/a. 



VENTILACIÓN/CALOR 
1.    Realización frecuente de ventilación nas instalacións. Período mínimo de ventilación 5 min.
(10 min si a sala está ocupada de antes: obradoiro ou logopedia por exemplo)
2.    Ventilación ao inicio da clase e ao finalizar  
3.    Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manter as ventanas abertas o maior tempo
posible. as aulas deben manter unha temperatura axeitada.

IDEAS CLAVE A DÍA DE HOXE (FALTA PROTOCOLO XUNTA)
 RENOVAR O AIRE.     VENTILACIÓN EFECTIVA: Realizar VENTILACIÓN de aire cruzadA entre ventanas E
pOrtas PARA que “barran” O aire interior. renOVACIÓN con aire exterior. as mamparas son
contraproducentes para a renovación dO aire. OS FILTROS HEPA SON RECOMENDABLES PARA ESPACIOS
SEN POSIBILIDADE DE VENTILACIÓN EXTERIOR (A XUNTA PON PROBLEMAS A DÍA DE HOXE). OS MEDIDORES DE
CO2 PODEN AXUDAR A ESTABLECER UNHA VENTILACIÓN OPTIMIZADA. 



non. O CENTRO NON OS PROÍBE. pero a día de hoxe a postura
da xunta é de non recomendalos para aulas con

posibilidades de ventilación. ademáis a imposición  da
da xunta no caso de poñer  filtros  é presentar un

proxecto  técnico por parte Cunha empresa especializada
que inclúa o mantemento do mesmo. 

debemos alternar aperturas e peches. a indicación inicial no
protocolo segue vixente. podemos obter información con medidores

de co2 (se a xunta os recomenda). 
a apertura máxima contínua debe ser dunha apertura de catro dedos,

producindo corrente.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

os filtros hepa están contraindicados? debemos ter as ventanas abertas de xeito contínuo?



RECREOS (TEXTO RECOLLIDO NO PROTOCOLO)

Os horarios serán asignados por ZONAS. 
A zona 1 terá recreo e asignación de patio de 10.40 a 11.00
A zona 3 terá recreo e asignación de patio de 11.05 a 11.25
A zona 2 terá recreo e asignación de patio de 11.30 a 11.50 

O patio farase no exterior e tentando manter o máximo distanzamento social.En caso de choiva o
alumnado de cada quenda pode dividirse nos espazos cubertos de xardín e patio principal. O
alumnado pode baixar a merenda ao patio.Non é obrigatoria a baixada ao patio.



 SÍ Se é posible por organización do resto das aulas. Ese
espacio non é exclusivo para ningúnha aula.polas

características do espazo non debe ser usado por máis de  
10 personas. no caso de usalo o alumnado debe estar

baixo supervisión contínua, tendo en conta que é unha
zona de paso. 

calquera titor de zona pode ser requerido como apoio na garda.
dividimos os tempos de patio en 10 minutos de garda e 10 minutos
de "café".  O MESMO SIRVE PARA OS ATES DE ZONA E OS ESPECIALISTAS

ASIGNADOS. A ÚNICA EXCEPCIÓN É CANDO O AULA ESTEA NUNHA SAÍDA
OU DECIDISE QUEDAR NO AULA (POSIBILIDADE PREVISTA NO PROTOCOLO).

NESTES CASOS NON SE CONTARÁ CON ESE TITOR/A NAS ROTACIÓNS. 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

podo usar a zona de jardín coa mina aula aínda que non chova ? nas gardas de patio so atendo a mina titoría?
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