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NORMATIVA COVID PARA O ALUMNADO  
 

Estas normas incumben a toda a comunidade educativa. Todos/as imos ser responsables e coidar 

tanto a nosa saúde coma a dos demais.  

 

 DIARIAMENTE ANTES DE ASISTIR AO CENTRO EDUCATIVO: 

Realiza a ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19: 

 

 Tiveches nas últimas 2 semanas síntomas tales como: Febre maior de 37,5ºC, tose seca, 

dificultade respiratoria, fatiga severa (cansazo), dor muscular, falta de olfacto, falta de 

gusto e/ou diarrea ? 

 Conviviches nas últimas 2 semanas cunha persoa COVID-19 + confirmado ou cunha 

persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID19? 

 

En caso de identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por Coronavirus: 

1. CHAMA ó teu centro de saúde e NON ACUDAS ó centro educativo 

2. ENVIA datos a: covid@fillasdemariainmaculadavigo.org 

 

 

 NO CENTRO EDUCATIVO: 

 

 Uso obrigatorio de máscara e portar unha segunda máscara CIRÚRXICA de reposto, nun 

estoxo ou similar. 

 Hixieniza as túas mans con xel hidroalcólico na entrada. 

 Respecta a distancia de seguridade (mínimo 1.5 metros) 

 Accede e sae pola porta que corresponda segundo a localización da túa aula.  

 Respecta indicacións da cartelería e sinalectia. 

 Circula sempre pola dereita, tanto en corredoiros coma nas subidas e baixadas das 

escaleiras.  

 Non está permitido o uso do ascensor (soamente con autorización). 

 Respecta o aforo dos aseos, e as súas entradas e saídas.  Lava SEMPRE as mans. 

 Emprego da Papeleira COVID: soamente para máscaras e panos persoais desbotables. 

 

 

 NA PROPIA AULA: 

 

 Hixieniza sempre as túas mans na entrada e saída da aula. 

 Ocupa unicamente o teu lugar asignado. 

 Non compartas material persoal. 

 Non está permitido deixar material propio na aula. 

 Abrigos, paraugas (deben traer funda plástica) e demais obxectos persoais deben estar na 

túa cadeira. 

 Se tes síntomas compatibles cunha posible infección por coronavirus avisa ao profesor/a. 
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 HORARIOS: 

 

 A apertura das portas do centro educativo é ás 8:20 horas.  

 O alumnado que non sexa puntual na hora de inicio de cada clase, non poderá acceder á aula 

nin permanecer no centro ata o seguinte cambio de hora (salvo excepcións notificadas á 

dirección). 

 Non está permitido permanecer no centro educativo no tempo dedicado ao recreo (salvo 

excepcións xustificadas). 

 Respecta os horarios establecidos:  

- Entrada dende ás 8:20 horas ata as 8.30 horas segundo vaias chegando. 

- Saída dende ás 14:55 ata ás 15:00 horas segundo a organización programada dos 

grupos. 

 

 

 

O incumprimento das instrucións do profesorado en referencia a aplicación do protocolo, 

será determinado como unha conduta contraria á convivencia. 
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