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  OBXECTO 

 

O presente Plan de Continxencia elabórase para dar cumplimento ao estipulado no  “Protocolo 

de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021, publicado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional, en data 22 de xullo de 2020.   

O Plan de Continxencia do centro educativo CHIOS FORMACIÓN, S.L. ten por finalidade 

establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se 

teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun 

gromo que supoña o cese da actividade presencial nunha aula/etapa educativa/centro. 

Este plan será revisado en función das instruccións que se vaian recibindo das autoridades 

competentes e da nova información de que se dispoña respecto da COVID 19.  
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RESPONSABLE DA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DO PLAN DE 
CONTINXENCIA 

 
 

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO 

CENTRO EDUCATIVO: CHIOS FORMACIÓN, S.L. 

DIRECCIÓN: AVENIDA DO EXÉRCITO, 2, 15006 A CORUÑA 

TELÉFONO: 881 87 24 97 

RESPONSABLE DA REDACCIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIA 

DIRECTORA: AMPARO FREIRE RODRÍGUEZ 

CORREO ELECTRÓNICO: info@chiosformacion.es 

 

DATA DE APROBACIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIA 

DATA: APROBADO POR: SINATURA:  

 

 
 

CONTROL DE ACTUALIZACIÓNS E REVISIÓNS 

DATA: Nº DE REVISIÓN: MODIFICACIÓNS: 
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  EQUIPO COVID DO CENTRO EDUCATIVO 
 
 

CHIOS FORMACIÓN, S.L. contará cun equipo formado na COVID-19 que será referencia para o 

resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O equipo estará formado pola persoa 

titular da dirección do centro, ou persoa na que delegue ou a substitúa, e dous membros do 

profesorado. Corresponde á persoa titular da dirección do centro o nomeamento dos 

restantes membros. Tamén lle corresponderá á persoa directora, ou persoa na que delegue ou 

a substitúa, a función coordinadora Covid e a interlocución coa administración. No centro 

educativo establecerase unha canle de comunicación cos membros da comunidade educativa. 

 

MEMBROS DO EQUIPO COVID 

NOME                                                        TELÉFONO                                        CORREO ELECTRÓNICO 

AMPARO FREIRE RODRÍGUEZ                622 439 486                                  info@chiosformacion.es 

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ VERDÍA           665 980 032                                  info@chiosformacion.es 

MÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ                639 891 942                                 info@chiosformacion.es  

 

 

 

 

mailto:info@chiosformacion.es
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  XESTIÓN DE CHEGADAS E SAÍDAS DO CENTRO 
 

A entrada e saída do centro educativo farase de forma escalonada para os diferentes grupos. 

Asimismo, este centro educativo tomará as seguintes medidas organizativas para evitar 

aglomeracións nas entradas e saídas ao centro e para limitar os contactos:  

- reducción dos desprazamentos de grupos de alumnado polo centro facilitando que 

sexa o profesorado quen acuda á aula de referencia,  

- evitarase realizar asambleas ou reunións presenciais que se puedan realizar 

telemáticamente,  

- atención ás familias preferentemente por email e teléfono, evitando que acudan ao 

centro escolar salvo cando o profesorado o requira e sexa estrictamente necesario. 

 

ACCESO                       GRUPOS                    HORARIO DE ENTRADA              HORARIO DE SAÍDA 

ENTRADA 

  PRINCIPAL                  INFANTIL                         8:15                                                14:20 

ENTRADA                       MARKETING                   8:20                                                 14:30 

PRINCIPAL 

ENTRADA                      DAM                               8:35                                                  14.40 

PRINCIPAL  

 

 

Todo o alumnado levará máscara. 

Nas aulas, o alumnado limpará as súas máns con xel hidroalcohólico. 

Antes de saír do centro, lavaranse as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico.  



PLAN DE 
CONTINXENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO 

  

 

 

  Pág.7 

 

  SAÍDAS DE DESCANSO 
 

A saída ao recreo será escalonada, sempre respetando a distancia de seguridade establecida.  

ACCESO                       GRUPOS                    HORARIO DE SAÍDA              HORARIO DE ENTRADA 

Entrada  

Principal                     infantil                          11:40                                            12:00 

Entrada  

Principal                     marketing                      12:05                                           12:25 

Entrada  

Principal                     DAM                                11:55                                           12:15 
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  USO DE ESPAZOS COMÚNS E ASEOS 
 

Garantirase o aforo e a distancia de seguridade interpersoal en tódolos espazos, incluidos os 

aseos. 

Considérase moi importante para previr a transmisión cruzada entre alumnos/as e/ou grupos 

coa limpeza e desinfección adecuada do material e espazos compartidos.  

O centro disporá dunha sala de illamento onde levar ás persoas que inician síntomas 

compatibles con la infección. Este espazo de illamento será o despacho de Dirección. Este 

espazo dispón de moi boa ventilación pola súa ubicación e disposición de ventás que dan 

directamente ao exterior. Estará dotado de: 

• Botiquín e de material de protección individual, como luvas e máscaras e batas 

desbotables. 

• Panos desbotables, papeleira de pedal, dispensador de xel hidroalcólico e de xabón. 
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PLAN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES E ZONAS 
COMÚNS 

 

PRODUTOS DE LIMPEZA 

Debido á situación de pandemia xerada polo coronavirus SARS-CoV-2, existe a recomendación 

de desinfectar as superficies para deter a transmisión do virus entre persoas. A continuación 

figuran os produtos virucidas autorizados e rexistrados en España demostraron eficacia fronte 

a virus atendendo á norma UNE-EN 14476. Antisépticos e desinfectantes químicos. Ensaio 

cuantitativo de suspensión virucida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados en 

medicina (Listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria 

alimentaria (TP4) e hixiene humana (PT1)). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

CHIOS FORMACION, S.L. vai a utilizar os seguintes produtos para realizar a desinfección e 

limpeza de superficies e mans, fronte á COVID-19: 

PRODUCTO AUTORIZADO 

Desinfectante superficies 5L 

GERMOSAN‐NOR BP3 
SÍ 

Gel antiséptico de manos con 

dosificador 500ml LABORATORIOS 

BILPER 

SÍ 

Ademais destes produtos desinfectantes, a empresa sigue usando os produtos de limpeza 

habituais. 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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PLAN DE APROVISIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Débese manter un aprovisionamento suficiente de material de limpeza e desinfección para 

poder acometer as tarefas de hixienización reforzada a diario. 

A empresa realizou un pedido dos  produtos enriba indicados para dispor dun stock suficiente 

para desenvolver as tarefas de limpeza de forma adecuada. 

PRODUTO CANTIDADE ACTUAL CANTIDADE MÍNIMA ANTES DE 

REALIZAR PEDIDO 

Desinfectante superficies 5L 

GERMOSAN‐NOR BP3 
25 LITROS  15 LITROS  

Gel antiséptico de manos con 

dosificador 500ml LABORATORIOS 

BILPER 

25 LITROS  15 LITROS 

A empresa fará un seguimento do uso dos distintos produtos, para realizar o pedido necesario 

co obxetivo de repor os produtos, sen chegar en ningún momento a quedarse sen ningunha 

unidade deles.  
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PLAN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

• Incrementaranse as frecuencias de limpeza e repasos, especialmente nas zonas de 

maior contacto como: superficies, pomos, lavabos, grifería, mostrador de secretaría, 

portas, pupitres, teléfonos, botón de descarga do wc,, botoneras de control dos 

emisores térmicos, etc.  

• A limpeza e desinfección débese realizar de todas as dependencias do centro, aseos, 

zonas comúns, aulas, obradoiros e secretaría. 

• Débense desinfectar os equipos de traballo e as áreas de traballo despois da súa 

utilización. 

• Se se comparten elementos, equipos, etc. estes deben ser desinfectados entre 

alumno/a e alumno/a ou docente. 

• De forma específica, debe desinfectarse a zona de traballo dos alumnos/as e docentes 

ao finalizar a súa xornada (ex. pupitre, ordenador, etc.) 

• Manteranse hixienizados en todo momento os útiles de limpeza (fregonas, baetas, 

estropallos, etc.) e cambiaranse periódicamente.  

• Débese evitar o uso de trapos utilizando en todo caso papel dun só uso ou baetas 

desbotables.  

• Utilizar sempre máscara e luvas desbotables (vinilo/acrilonitrilo) durante as tarefas de 

limpeza. No caso de uso de luvas de látex, recoméndase que sexa sobre unha luva de 

algodón. Desbotaranse de forma segura tras cada uso, procedendo posteriormente ao 

lavado de mans. 

• A limpeza de superficies realizarase sempre con produtos desinfectantes.  

• En todo caso, debe asegurarse a eficacia dos desinfectantes que se usen e utilizaranse 

dacordo ás fichas de datos de seguridade dos produtos. 

• Nunca se debe mesturar lexía, ni ningún outro produto, con amoniaco, salfumán, 

alcohol, vinagre ou outra sustancia, xa que se potencia a súa toxicidade e pode 

producir gases peligrosos 



PLAN DE 
CONTINXENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO 

  

 

 

  Pág.12 

• Tras cada limpeza, os materiales empregados e os equipos de protección individual 

utilizados desbotaranse de forma segura, procedéndose posteriormente ao lavado de 

mans. 

• Os carros de limpeza deben limpiarse e desinfectarse tras cada cambio de turno no 

que se utilizasen. 

• A recollida de papeleras de zonas de uso  común e das aulas debe realizarse en 

condicións de seguridade, de forma que as bolsas queden pechadas e sexan 

trasladadas ao punto de recollida de residuos. 

• Una vez finalizada a limpeza, e tras retirar as luvas e a máscara, é preciso que o persoal 

de limpeza realice una completa hixiene de mans, con auga e xabón, de al menos 40- 

60 segundos. 

• Debe quedar rexistro diario das limpezas realizadas. 

• Revisarase polo menos diariamente o funcionamento de dispensadores de xabón, xel 

desinfectante, papel desbotable, etc., procedendo a reparar ou sustituir aqueles que 

presenten averías. Disporase dun rexistro destas accións. También se vixilará o 

funcionamento e a limpeza de sanitarios e grifos de aseos. 

• O persoal de limpeza non accederá a prestar servizo nas aulas sen que os alumnos 

salgan delas, excepto en circunstancias excepcionais. Informarase anticipadamente 

desta medida. 
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ASEOS 

• Limparanse e desinfectaranse como mínimo tres veces ao día, podendo incrementar 

esta frecuencia dependendo da intensidade de uso das instalacións.  

• O acceso aos aseos debe facerse de maneira ordeada por parte do alumnado.  

• Manterase a distancia de seguridade interpersoal mínima de 1,5 m.  

• En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás 

horas ás que se realizaron as labores de limpeza e a persoa encargada de levalas a 

cabo. 

• Ver FICHA DE SUPERVISIÓN DA LIMPEZA E DESINFECCIÓN COVID-19 ASEOS. 
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FICHA DE SUPERVISIÓN DA LIMPEZA E DESINFECCIÓN COVID-19 ASEOS 
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VENTILACIÓN 

• Manterase unha ventilación adecuada das instalacións. Ventilarase con máis 

frecuencia as aulas, obradoiros e zonas comúns e realizarase un mantemento 

periódico dos sistemas de ventilación. 

• En todas as aulas do centro haberá unha ficha onde se apunten as ventilacións das 

aulas. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será 

realizada pola docente que entre a primeira hora na aula.  

• O resto da mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que 

antes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de 

checklist. 

• Como mínimo, ventilaranse as instalacións coa seguinte frecuencia: 

Tanto na quenda de mañá como na de tarde, ventilaranse as aulas e/ou obradoiros 15 

minutos antes da chegada do alumnado.  

Ao remate de cada clase e antes do inicio da seguinte, ventilarase durante polo menos 

5 minutos. 

Ao remate da quenda de tarde ventilarase durante polo menos 15 minutos. 

• Ver FICHA DE SUPERVISIÓN DA VENTILACIÓN 
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FICHA DE SUPERVISIÓN DA VENTILACIÓN 

DATA HORA DE INICIO HORA DE FIN FDO.: 
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LIMPEZA DO LUGAR NO QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA 
POLA COVID-19 

 

Limparanse todas as superficies que se toquen con frecuencia como mesas, tiradores de 

portas, accesorios do baño, inodoro, teléfono, pasamáns de escaleiras, interruptores, teclados 

de ordenadores, tablets, etc. 

Para proceder á limpeza e desinfección emplearase máscara FFP2/KN95, así como protección 

facial, roupa de traballo (desbotarase ou hixienizarase trala limpeza) e luvas desbotables. 

Antes de comezar a limpar ventilarase ben a estancia. 

Para a desinfección: 

• A limpeza de superficies realizarase sempre con produtos desinfectantes autorizados 

polas autoridades sanitarias. 

• Utilizaranse panos desbotables, ou rollo de papel, ou cabezais de mopa desbotables 

para facelo que despois se botarán no lixo en dobre bolsa. 

• Os obxectos que non se poden limpar con solucións desinfectantes, pódense limpar 

con vapor (por exemplo mobles tapizados) 

Obxectos que poden sumerxirse en auga:  

• Lavaranse con auga quente e deterxente. Poñeranse a remollo separados do resto de 

utensilios que non estiveron en contacto coa persoa afectada e despois lavaranse ben 

e aclararanse. 

O cubo do lixo que se empregue para a limpeza, terá tapa e pedal de apertura e estará 

provisto dunha bolsa con peche hermético. 

Cando se finalice a limpeza, retiraranse as luvas, a roupa de traballo e a máscara, nesta orde e 

desbótaranse nunha bolsa de lixo con peche hermético (bolsa 1) que se pechará 

inmediatamente. A continuación, procederase a lavar as mans correctamente. Cando se vaia 

retirar o lixo, meterase esta primera bolsa noutra limpa (bolsa 2), tamén con peche hermético. 

Inmediatamente despois de retirar o lixo, lavaranse as mans de novo. 
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Non se arrastraran polo chan as bolsas do lixo. 

O lixo xerado na limpeza eliminarase nos contenedores habituais do lixo, é dicir, os de restos 

xerais, evitando os específicos de vidro, papel e envases. Procuraranse eliminar todos os 

residuos xuntos e dunha soa vez. 
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  XESTIÓN DE RESIDUOS NO CENTRO EDUCATIVO 

 

• Terase á disposición dos alumnos e persoal do centro contenedores con tapa e 

apertura de pedal, equipados con bolsa de lixo con peche. 

• Os equipos de protección individual e demais elementos desbotables deben ser 

eliminados de forma adecuada en ditos contenedores. 

• Incrementarase a frecuencia de retirada do lixo, prestando especial precaución para 

evitar o contacto manual co mesmo. 

• Os panos desbotables empregados para o secado de mans ou para o cumprimento da 

“etiqueta respiratoria” serán desbotados en papeleiras ou contenedores protexidos 

con tapa e accionados por pedal. 

• No caso de que un/unha alumno/a ou persoal do centro presente síntomas mentras se 

atope no centro educativo, será preciso aillar o contenedor onde depositase panos ou 

outros produtos usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

• A xestión dos  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  do  modo  habitual,  

respetando  os protocolos de separación de residuos. 
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DESCRIPCIÓN DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN,  
APROVISIONAMENTO E UTILIZACIÓN 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN DISPONIBLES 

CHIOS FORMACIÓN, S.L., no momento de elaborar este informe, dispón do seguinte stock de 

equipos de protección fronte ao coronavirus (SARS-COV-2):  

PRODUTO CANTIDADE ACTUAL 

MÁSCARAS HIXIÉNICAS REUTILIZABLES * 100 UNIDADES 

LUVAS DESBOTABLES 200 UNIDADES 

PANTALLA FACIAL 15 UNIDADES 

MÁSCARAS FFP2 / KN95 ** 100 UNIDADES 

MÁSCARAS CIRÚRXICAS 500 UNIDADES 

* Segundo as indicacións do fabricante, cumplen a normativa UNE 0065:2020. 

** CHIOS FORMACIÓN, S.L. dispón dunha cantidade de máscaras de protección FFP2/KN95 

para o caso de que un alumno/a ou traballador/a teña síntomas de COVID-19 e sexa necesaria 

a atención do persoal ou proceder á limpeza e desinfección posterior. 

Ademais na zona de secretaría instalouse enriba do mostrador una mampara de protección e 

separación. 

APROVISIONAMENTO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Débese manter un aprovisionamento suficiente do material de protección dos traballadores/as 

para poder acometer as tarefas do posto de traballo de forma segura. 

O proveedor dos medios de protección informou de que o suministro se realiza en menos 

dunha semana. É preciso manter contacto continuo cos proveedores para estar informados de 

si modifican o seu aprovisionamento e datas de entrega de produtos. 
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Débese realizar un pedido dos distintos medios de protección seguindo as seguintes 

instruccións: 

PRODUTO CANTIDADE MÍNIMA ANTES DE REALIZAR PEDIDO 

MÁSCARAS HIXIÉNICAS REUTILIZABLES 50  UNIDADES 

LUVAS DESBOTABLES 100 UNIDADES. 

PANTALLA FACIAL 5 UNIDAD 

MÁSCARAS FFP2 / KN95 * 50 UNIDADES 

MÁSCARAS CIRÚRXICAS 100 UNIDADES 

 

UTILIZACIÓN DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Utilizaranse equipos desbotables ou que poidan desinfectarse despois do uso, seguindo as 

recomendacións do fabricante.  

Os equipos de protección deben escollerse de tal maneira que se garanta a máxima protección 

coa mínima molestia para o usuario e para elo é crítico escoller a talla, diseño ou tamaño que 

se adapte adecuadamente ao mesmo. 

A correcta colocación dos equipos é fundamental para evitar posibles vías de entrada do 

axente biolóxico; igualmente importante é a retirada dos mesmos para evitar o contacto con 

zonas contaminadas e/ou a dispersión do axente infeccioso. 

• Utilizaranse os equipos de protección persoal adecuados durante as tarefas a realizar: 

o Máscara de protección:  

Débe ser usada durante toda a xornada, tanto por parte do alumnado como 

por parte do persoal de CHIOS FORMACIÓN, S.L., en todos os postos de 

traballo. 

As máscaras recomendadas en entornos laborais no contexto da actual 

epidemia de COVID-19 son as hixiénicas non reutilizables (fabricadas segundo 

a UNE 0064-1 e con uso limitado a 4 horas), ou hixiénicas reutilizables, 
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(fabricadas segundo a UNE 0065, e que deben ser lavadas a 60ºC tras un 

periodo de uso similar). Tamén se poderá facer uso de máscaras cirúrxicas 

(UNE-EN 14683: 2019). 

A máscara será desbotada á fin da súa vida útil seguindo as instruccións 

indicadas polo fabricante. 

En caso de lavado das mismas (reutilizables), seguiranse as instruccións do 

fabricante de temperatura, produtos, etc. 

Máscaras FFP2, KN95 o N95: empregaranse naqueles momentos nos que 

exista a presenza de persoas posibles, probables ou confirmadas  (limpeza de 

zonas nas que estiveron persoas con síntomas ou confirmados de COVID-19) 

Máscara cirúrxica: os casos posibles, probables ou confirmados deben levar 

máscaras cirúrxicas 

Os equipos de protección respiratoria deben quitarse no último lugar, trala 

retirada doutros equipos como luvas, etc. 

o LUVAS DE PROTECCIÓN DESBOTABLES (LÁTEX OU NITRILO): As luvas de 

protección deben cumplir coa norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 

Serán empregadas nas seguintes situacións: 

▪ Durante a realización de tarefas de limpeza, como protección fronte ao 

coronavirus e fronte á utilización dos produtos de limpeza. 

▪ Durante a manipulación de documentación ou outros elementos 

dos/das alumnos/as. Sempre que non sexa posible o lavado de mans 

xusto despois da manipulación. 

Se se empregan luvas, débense cambiar e desbotar frecuentemente e tras 

cada interacción. Lavando as mans despois de quitar as luvas. 

o PANTALLA FACIAL: 

Non é preciso o uso de pantalla facial durante o desenvolvemento da 

actividade normal. 

Utilizarase cando se trate con persoas posibles, probables ou confirmadas  de 

COVID-19.  
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A pantalla facial non é sustitutiva ni exime do uso da máscara, senón que é 

unha medida complementaria ao uso da correspondente máscara. 

o ROUPA DE PROTECCIÓN 

Empregarase roupa de traballo adecuada para la realización das tarefas de 

limpeza. 

Débese desinfectar a roupa lavándoa a máis de 65ºC. 

No caso de que se trate ou acceda a zonas con persoas posibles, probables ou 

confirmadas  de COVID-19, a roupa de traballo será retirada no mesmo 

momento que remate a interacción e procederase á súa hixienización. 

• Extremar os coidados á hora de retirar os equipos de protección (máscaras, luvas, 

etc.), para non contaminarse.   

• Lavaranse as mans coidadosamente con auga e xabón despois de retirar os equipos. 

• Non tocarse os ollos, nariz ou boca sen antes lavar as mans. 

• Non tocar nada coas luvas postas e sen lavar as mans antes (roupa persoal, teléfono, 

móvil, etc.). 

• Os equipos de protección deben ser almacenados adecuadamente, seguindo as 

instruccións dadas polo fabricante, de maneira que se evite un dano accidental dos 

mesmos ou a súa contaminación. 

• Despois da retirada, os equipos de protección desbotables en contacto con persoas 

posibles, probables ou confirmadas deben colocarse nos contenedores adecuados de 

lixo e ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. 

• No caso de equipos reutilizables, débense recoller en contenedores ou bolsas 

adecuadas e descontaminarse usando o método indicado polo fabricante antes de 

gardalos. O método debe estar validado como efectivo contra o virus e ser compatible 

cos materiales do equipo de protección, de maneira que se garanta que non se dana e 

por tanto a súa efectividade e protección non resulta comprometida. 
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PLAN DE CONTINUIDADE DA ACTIVIDADE ANTE POSIBLES BAIXAS 
DO PERSOAL 

 

Para garantir a continuidade da actividad ante posibles baixas do persoal, a empresa recurre á base de 

currículums da que dispón. 

Dita base a conforman os currículums que voluntariamente envían persoas demandantes de emprego.  

Se as circunstancias non o fixeran posible, a empresa recurriría á reorganización dos turnos de traballo 

na procura de garantir a continuidade do servizo.  

Previamente ao comezo da actividade, a empresa CHIOS FORMACION, S.L. informará aos 

traballadores/as que sustitúan aos tralladores/as habituais, de tódalas medidas preventivas a levar a  

cabo durante a realización das tarefas.  
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  ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, 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. 

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 

presente plan de continxencia e  levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha 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.  No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos 

compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa 

próxima vencellada ao centro educativo. 

5. 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. 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada 

unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento 
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do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada 

gromo.  

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, determinará en cada caso o 

número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que 

se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade 

educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.  

8.  A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade con seguintes supostos:  

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 

totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo. 

Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 

acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o 

caso, da totalidade do centro educativo. 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

consideración de contacto estreito.  

10.  A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do 

nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos 

NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de 

persoal sensible. 
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CENTRO DE SAÚDE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE REFERENCIA 

CENTRO DE SAÚDE DA CASA DO MAR 

TELÉFONO: 

981 170 359 

ENDEREZO DO CENTRO: 

Avda. do Exército, 2A, 15006 A Coruña 

No caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria →   061 
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ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 
PRESENCIAL 

  

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 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.  

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión 

ou falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que 

minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 

poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de 

avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas:  

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para 

coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a 

distancia. Vía telefónica, con número da dirección que está disponible para o 

alumnado e as súas familias as 24 horas do día e sempre respetando a LOPD. 

b) Traballamos con plataforma de GSUITE de Google e isto garántenos a continuidade 

no proceso ensino-aprendizaxe dos niveis afectados. Tamén contaremos coa 

grabación das clases virtuais a disposición do alumnado que non esté en condición 

de seguir o ritmo normal das clases en directo o que lle garante a continuidade no 

proceso de ensino. 

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro a través da empresa de 

limpeza contratada. 

d) Revisión do protocolo para correxir as posibles desviacións que se poidan producir.  
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e) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE 
CONTINXENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO 

  

 

 

  Pág.30 

 

 
 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 

 

15. Finalizado o período de peche  presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase 

un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva presencial. As 

fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de 

modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. 

O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da 

Consellería de Sanidade. 

16. Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 

consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de 

reincorporación:  

Fase 1 (Adecuación dos espazos)  

Duración: Estímase unha duración aproximada dunha semana. Nesta primeira fase, 

previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos:  

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que 

se consiga unha distancia de 1,5 metros  entre eles. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna 

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada. 

 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana  

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30 %.  

Obxectivos:  
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- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans.  

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.  

- Utilización dos espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia do SARS-CoV-2 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o 

alumnado continuará formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun 

grupo máis numeroso. 

Obxectivos:  

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 

progresiva.  

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

 

Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana.  

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100%. Manterase 

dentro da aula 1,5 metros de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as 

coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado 

Obxectivos:  

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

 - Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado. 

 - O recreo será realizado en dúas ou tres quendas. 
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  ANEXOS 

 

• ANEXO I:  ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

• ANEXO II: COMUNICACIÓN DE CASOS, CONTACTOS E TRABALLADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES Á 
COVID-19. 

• ANEXO III: PLANOS DE COLOCACIÓN NAS AULAS 
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ANEXO I 

 
 ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
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ANEXO II: 

 
 
COMUNICACIÓN DE CASOS, CONTACTOS E TRABALLADORES/AS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES Á COVID-19 

 

Segundo o procedemento do Ministerio de Sanidade do 24/03/2020, é responsabilidade Área Sanitaria 

dos Servizos de Prevención determinar que traballadores/as son especialmente sensibles para a COVID-

19 no desenvolvemento da súa actividade laboral. Para elo, terá en conta a existencia ou inexistencia 

dunhas condicións que permitan realizar o traballo sen elevar o risco propio da condición de saúde da 

persoa traballadora.  

O servizo sanitario de PREVISONOR S.L elaborará o informe para que quede acreditada a indicación de 

incapacidade temporal, coa finalidade de facilitar aos servizos de atención primaria, a súa tramitación 

en:  

• Casos probables (os resultados do laboratorio non son concluíntes), posibles (con infección 

respiratoria aguda leve) ou confirmados, así coma os contactos estreitos de casos probables, 

posibles ou confirmados.  

• Considérase especialmente sensible, todo/a traballador/a con enfermidades ou situación de 

embarazo que poda aumentar a súa susceptibilidade fronte a infección por COVID-19 sen 

posibilidade de adaptación do posto de traballo, protección adecuada que evite o contaxio ou 

re-ubicación noutro posto exento de risco de exposición á COVID-19.  

Por estes motivos é importante que os/as traballadores/as comuniquen á empresa tanto as situacións 

de contactos estreitos de casos probables, posibles ou confirmados, de illamento como de enfermidade 

ou se atopan encadrados nos supostos de traballadores/as de especial sensibilidade para poder 

informar a Vixilancia da Saúde de PREVISONOR para instruccións correspondentes e elaboración do 

correspondente informe para o Servizo de Saúde. 

 

  COVID-19 ¿Cáles son os grupos vulnerables? 

  
• Maiores de 60 anos  

• Hipertensión arterial  

• Diabetes  

• Enfermidades cardiovasculares  

• Enfermidades pulmonares crónicas  

• Cancro en fase de tratamento activo  
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• Inmunodeficiencias  

• Embarazo  

• Enfermidade hepática crónica  

• Enfermidade renal crónica  

 
 
Comunicación de Casos, Contactos e Traballadores especialmente 
sensibles á COVID-19 

 

Nome da Empresa: CHIOS FORMACIÓN, S.L. 

Persoa de Contacto: AMPARO FREIRE RODRÍGUEZ  

Teléfono: 622 439 486 

 

Á  atención de: Servizo Sanitario de PREVISONOR S.L.  

Enviar por correo electrónico a: vs@previsonor.es 

 

Posto de 

traballo 

Nome e 

apelidos 
DNI Idade 

Motivo:  

Contacto de risco/ 

Traballador/a 

especialmente sensible 

Teléfono de 

contacto 

 

 

 

 

 

 

mailto:vs@previsonor.es
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ANEXO III: 

 
 PLANOS DE COLOCACIÓN NAS AULAS 
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