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“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 

NO CURSO 2020-2021” 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo. Rúa Clemente Martínez Pasarón, 10 – baixo. 

Teléfono 982 130 856 

2. Membros do equipo COVID. (Teléfono 982 130 856) 

Hugo García Presno (Suplente: Olalla Canoura López) 

Marcos Rodríguez Rodríguez (Suplente: Valentín Prieto Gómez) 

3. Centro de Saúde de referencia. 

Centro de Saúde de Ribadeo. Teléfono 982 139 068. A persoa de contacto co noso centro 

educativo aínda está por determinar. 

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe. 

O espazo escollido para este cometido é a “aula de estudo”. Un espazo empregado polo 

alumnado nas súas horas libres en cursos anteriores. Dispón de ventilación natural, xel 

hidroalcohólico, panos desbotables, máscaras, luvas e papeleira. 

5. Número de alumnos/as por nivel e etapa educativa. 

O cadro co número de alumnos/as por cursos aparece no ANEXO 1 ao remate deste 

documento. 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Persoal docente – 13 persoas 

7. Determinación de grupos estables de convivencia. 

Os grupos estables de convivencia na Escola veñen determinados polo número e o tipo de 

materias que teñen os alumnos/as. 
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- Música e movemento: as clases destes grupos serán sempre na aula 7 e serán impartidas 

pola mesma profesora. 

- Linguaxe musical: as clases desta materia serán impartidas nas aulas 1 e 4 

respectivamente, sen cambio de clase, por dous profesores. 

- Danza: as clases destes grupos serán sempre na aula 8 e serán impartidas pola mesma 

profesora. 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia. 

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto do alumnado do 

centro. 

O emprego da máscara será obrigatorio dentro e fóra das aulas, é dicir, nos espazos comúns, 

corredores, escaleiras, aseos... 

Dentro das aulas establécense as seguintes medidas: 

- Os alumnos/as accederán á aula coa máscara posta.  

- Cada alumno/a traerá o seu propio material de traballo (estoxo, libros, libretas...). Non 

estará permitido compartir material. 

- Se fora preciso que o alumno/a empregue a algún material propio da aula, este será 

entregado polo profesor/a previamente desinfectado. 

- Todo o profesorado que acceda á aula deberá empregar máscara e realizar unha correcta 

desinfección de mans. 

- Manterase na medida na que a aula o permita a distancia entre o alumnado. 

9. Canle de comunicación co equipo COVID. 

As canles de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID as incidencias, os casos de 

sintomatoloxía compatible por parte das familias e as ausencias de persoal docente e non 

docente serán as seguintes: 

- Vía telefónica: teléfono de contacto do centro, do coordinador do equipo COVID ou a 

persoa suplente. 

- Correo electrónico: esmu.municipal.ribadeo@edu.xunta.gal 
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10. Rexistro de ausencias. 

As follas de rexistro de ausencia de alumnado e persoal do centro por sintomatoloxía 

compatible, aparecen ao final deste documento nos ANEXOS 2 e 3. 

Ditas follas serán entregadas a fin de mes no Rexistro da EMMeD. 

11. Comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 

O procedemento para comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas será o 

seguinte: 

- Comunicación co coordinador do equipo COVID. 

- Comunicación coa familia do afectado/a. 

- Chamada ao centro de saúde de referencia. 

- Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Aulas e modelo de cuestionario de avaliación das medidas adoptadas. 

A Resolución do 25 de xuño de 2020 da Consellería de Sanidade indica que “todos os 

compoñentes da orquestra, banda ou agrupación musical que non sexan intérpretes de 

instrumentos de vento ou vocalistas deberán levar máscara durante toda a actuación ou 

ensaio. Os vocalistas e os intérpretes de instrumentos de vento só quitarán a máscara no 

momento da súas intervención vocal ou instrumental e deberán manter a distancia de 

seguridade durante a súa actuación e os ensaios, evitando situarse enfronte doutros 

intérpretes”. 

Debido a que nas clases de vento e canto o alumno/a e, en ocasións os profesores/as, deben 

quitar a máscara para levar a cabo dita tarefa, manterase a distancia máxima que permita a 

aula entre as persoas, ventilarase a aula con frecuencia e extremarase a desinfección do chan. 

O modelo do Cuestionario de Avaliación que empregaremos na Escola atópase ao final deste 

documento no ANEXO 6. 

2. Titorías coas familias. 

Nas reunións de titoría e nas comunicación por outros motivos coas familias, priorizarase a 

comunicación por teléfono ou vídeochamada. Por este motivo e con carácter xeral, e salvo  
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razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos ou cando a presenza sexa 

requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro 

educativo. 

Nos casos en que a titoría teña que ser presencial, farase con cita previa e distancia de 

seguridade. Así mesmo  será obrigatorio o emprego de máscara e a desinfección de mans. 

3. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro. 

A canle de comunicación coas familias e persoas alleas ao centro será a vía telefónica ou 

telemática, a través de aplicación de mensaxería ou por correo electrónico. 

4. Uso da máscara no centro. 

Por norma xeral, manterase o uso da máscara dentro do centro en todo momento para as 

persoas maiores de 6 anos (recomendamos que as persoas de menos idade tamén a usen). Só 

nas clases de instrumentos de vento e canto poderán prescindir do seu uso no momento de 

tocar ou cantar. 

O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a 

máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 

traballo. Nestes casos será obrigatorio manter a distancia de seguridade e reforzar a 

desinfección e a ventilación dos espazos. 

Independentemente do uso da máscara obrigatoria, é importante manter unha distancia 

mínima interpersoal de 1,5 m. 

5. Información e distribución do plan entre a comunidade educativa. 

Este plan de adaptación farase público a través da páxina web da Escola. Ademais 

distribuirase o enlace ás familias mediante a aplicación oficial de comunicación do centro. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente 

 A Escola conta cunha soa limpadora para a realización do servizo de limpeza e desinfección.  

Estas tarefas faranse en horario matinal dado que é cando menos usuarios/as permanecen no 

centro. 
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2. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

O persoal de limpeza empregará os elementos de protección para levar a cabo a súa labor, é 

dicir, luvas e máscara e os materiais propios e básicos das tarefas de limpeza (desinfectantes, 

produtos de limpeza, etc.). 

3. Determinación dos espazos para a xestión dos residuos. 

En todos os espazos do centro haberá papeleiras con tapa e accionadas con pedal para 

desbotar os panos empregados por alumnado e profesorado. 

Estes residuos non poderán mesturarse cos propios e habituais na aula como papel, envases, 

labras de lapis, etc. que serán desbotados nas papeleiras convencionais. 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando 

unha bolsa de cor diferente para evitar riscos á persoa que realiza o servizo de limpeza. 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas compatibles 

mentres se atope no centro, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos e outros 

produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

bolsa con peche, para o seu depósito na fracción do resto. 

Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo 

de que a persoa que presentou síntomas teña abandonado a Escola. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

A persoa responsable de inventariar todo o material de protección do que dispón o centro 

será  Hugo García Presno. 

O material que precisa a EMMeD para a prevención e protección individual e colectiva é: 

- Dispensadores murais de xel hidroalcohólico: 4 

- Solución desinfectante para uso individual: 14 

- Pulverizadores desinfectantes de superficies: 14 

- Papeleiras: 15 
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- Máscaras e luvas 

- Cartelería 

2. Determinación do sistema de compras do material. 

O procedemento de compra será a través do Concello de Ribadeo.  

3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 

Ao inicio do curso realizarase unha entrega de material ao persoal da EMMeD. En todas as 

aulas e espazos do centro será imprescindible o uso de xel hidroalcohólico e difusores de 

solución desinfectante para a desinfección de utensilios de contacto frecuente. 

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións dos dispensadores de xel e de 

comunicar á dirección da necesidade da adquisición do mesmo. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

- Non asistirán ao centro aquelas persoas que teñan síntomas compatibles coa COVID-19 (por 

exemplo febre superior a 37,5º), 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. 

- Diante dun suposto no que unha persoa que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 

compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto con 

antelación: 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 ao alumando. 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. 

- 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  
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formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a 

propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do 

centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimentos de Contactos 

(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas 

terán a consideración de contactos estreitos dun caso de COVID-19 e deberán estar en corentena 

no seu domicilio durante o período que sinale a Xefatura de Sanidade. 

- 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. 

- Tras a aparición dun caso diagnosticado da COVID-19 seguiranse 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 do resto da forma 

habitual, en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

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

totalidade do grupo que conforma a aula e o 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. 

- 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 illamento de 

polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das 

autoridades sanitarias. 
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- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 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. 

- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 

proceso de reactivación por faces para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas para 

a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como 

a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á 

Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O modelo proposto 

establece catro fases (estas fases atópanse máis definidas no Plan de Continxencia da EMMeD): 

- Fase 1 (adecuación dos espazos) 

Duración: 1 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: 

- Axeitada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo as cadeiras de forma que se 

consiga unha distancia de máis de 1,5 metros entre elas. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

- Fase 2 (formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

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

fundamental para a adquisición polo alumnado das medidas de hixiene e distanciamento. 
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Obxectivos:  

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

máscara e de hixiene de mans. 

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

- 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/as. 

- Fase 4 (fase de reactivación) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100 % se fose posible manter 

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

as medidas necesaria no período de pandemia. 

 

Obxectivos:  

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

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

 

RESPONABLE DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA 

O responsable de realizar a comunicación ás autoridades sanitarias e educativas será a persoa 

que exerza a dirección do centro. 
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XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

A EMMeD é un centro público de ensino musical non regrado dependente do Concello de 

Ribadeo. Os seus traballadores/as son empregados municipais e réxense polos protocolos 

establecidos por este en materia laboral e, polo tanto, tamén nos de prevención de riscos 

laborais. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

1. Entradas e saídas. 

A EMMeD conta con dúas portas que a partir de agora serán diferenciadas como entrada e 

saída. A porta situada na Rúa Clemente Martínez Pasarón será de entrada e saída e a da 

Ronda do Cárcere será só de saída. 

2. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo. 

As portas tanto de entrada e saída permanecerán abertas mentres as condicións 

meteorolóxicas o permitan. 

Para a circulación interna na Escola, empregarase o circuíto de circulación que estará marcado 

no chan. Cando non sexa posible respectar a sinalización empregarase a parte dereita dos 

corredores e escaleiras, ademais de desprazarse en fila e respectando a distancia de 

separación mínima. 

3. Cartelería e sinaléctica. 

Colocarase cartelería informativa nos accesos do centro, nas aulas, nos corredores e espazos 

comúns. A información será a xeral relacionada co COVID e recordará as medidas de 

seguridade básicas, facendo fincapé na entrada, nos corredores (marcando as rutas a seguir, 

sempre pola dereita) e nos aseos (recordando o lavado de mans e a técnica correcta para 

levala a cabo). 

4. Asignación do profesorado encargado da vixilancia. 

Nas ensinanzas de música e danza non existe unha única hora de entrada e saída do centro, 

senón que a circulación de alumnos/as é constante e, polo tanto, faise necesaria a implicación  
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de todo o profesorado no control da circulación polos corredores, independentemente de que 

formen parte ou non do equipo COVID. 

  

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 

1. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Por normal xeral, o protocolo que establece a Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesionale o a de Sanidade, di que salvo razóns xustificadas ou relacionadas con 

procesos administrativos, ou cando se requira a súa presenza o propio centro, non se 

permitirá a entrada dos proxenitores no centro educativo. 

Terán prioridade as comunicacións por Tokapp, teléfono ou vídeochamada. 

Nos casos en que a titoría teña que ser presencial, farase con cita previa e distancia de 

seguridade. Así mesmo, será obrigatorio o emprego de máscara e a desinfección de mans. 

2. Normas para a realización de eventos. 

A realización de concertos e audicións quedará supeditado á evolución da situación actual. 

No caso de realizarse sempre se respectarán as normas en canto a aforo, hixiene e ventilación 

dos espazos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE ESPAZOS 

1. Cambios de aula. 

Nos cambios de aula é imprescindible circular en fila, respectando a distancia de seguridade 

(1,5 m.) e seguindo a ruta deseñada, indo sempre pola dereito do corredor. 

Para o control dos corredores estarán pendentes en todo momento os profesores/as. 

2. Aseos 

O alumnado empregará os baños o imprescindible. Establécese un aforo para os baños de un 

usuario/a por quenda. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

1. Medidas. 

Para as reunións que impliquen a participación de todo o profesorado empregaranse aulas 

que permitan manter a distancia. Preferentemente as reunións faranse por medios 

telemáticos. 

A sala de profesorado poderá ser empregada sempre e cando non se supere o aforo de 1 

persoa. Nela haberá dispensador de xel e panos desbotables. Será responsabilidade individual 

dos usuarios/as do ordenador e da fotocopiadora a súa limpeza e desinfección. 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

1. Formación en educación en saúde. 

Ao longo do curso e de xeito transversal, terá unha presenza prioritaria a prevención e a 

hixiene fronte á COVID-19. 

A EMMeD cumprirá coas premisas e indicacións descritas no protocolo das Consellerías de 

Educación e Sanidade. 

2. Difusión das medidas de prevención e protección. 

Toda a información de relevancia para a comunidade educativa será difundida polo centro e 

exposta publicamente na súa páxina web. 

Ademais as medidas de prevención e protección serán visualizadas nos carteis que se 

distribúan polo centro para que os usuarios/as lembren principalmente o uso da máscara  

obrigatoria en todo momento, o mantemento da distancia de seguridade e a correcta hixiene 

de mans. 

3. Difusión do plan. 

Os plans previstos para iniciar o curso 2020/2021 serán expostos publicamente na páxina web 

da EMMeD. 

Ademais, o centro enviará mediante Tokapp o enlace no que poder consultar o Plan de 

Adaptación da EMMeD, así como o Plan de Continxencia. 

Estes documentos estarán suxeitos a revisión constante, dependendo das medidas que vaian 

xurdindo na evolución da situación sanitaria. 
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ANEXO 1 
 

Curso Nº de alumnos/as 

1º Música e Movemento (luns)  

1º Música e Movemento (martes)  

2º Música e Movemento (luns)  

2º Música e Movemento (martes)  

3º Música e Movemento (mércores 17:30 h.)  

3º Música e Movemento (mércores 18:30 h.)  

4º Música e Movemento (luns)  

4º Música e Movemento (martes)  

4º Música e Movemento (mércores)  

1º Linguaxe Musical  

2º A Linguaxe Musical  

3º Linguaxe Musical  

4º A Linguaxe Musical  

4º B Linguaxe Musical  

5º Linguaxe Musical  

6º Linguaxe Musical  

1º Predanza  

2º Predanza  

3º Predanza  

Preparatorio danza  

1º Moderno  

2º Moderno  

3º Moderno  

4º Moderno  

5º Moderno  

6º Moderno  

1º Clásico  

2º Clásico  

3º Clásico  

4º Clásico  

5º Clásico  

6º Clásico  
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ANEXO 2 
 

Rexistro de ausencias de alumnado por sintomatoloxía compatible con COVID-19 
 

Data  

Curso e grupo  

Nome do alumno/a  

Persoa que realiza a comunicación  

Sintomatoloxía descrita  
 
 
 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final  

Medidas aconselladas  
 
 

 
 
 

ANEXO 3 
 

Rexistro de ausencias de persoal por sintomatoloxía compatible con COVID-19 
 

Data  

Nome   

Sintomatoloxía descrita  
 
 
 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final  

Medidas aconselladas  
 
 

 



 

 
Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas 

previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e 

visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía 

de implantación e que pode ser anexado ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO 

CURSO 2020/2021. 

 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro 

educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se 

presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou 

alumno presenta síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se 

producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En 

caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a 

distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 

procedementos da Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Medidas Organizativas Id. 

ANEXO 6: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS 
CENTROS EDUCATIVOS



 
 

 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e 

xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro 

educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou de 

solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de 

atención a  público, como na área de administración, etc.? Definíronse 

adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos 

alumnos, evitando o cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, 

diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo 

adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo 
posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia 

de seguridade de  1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento 

social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de 
seguridade? 

   



Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

 
 

 

 

 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da 

Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de 
administración? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 

hixienízanse antes de cada uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior 
(limitacións de mobilidade)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 



 

 

 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións 

sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, 

específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a 

empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben 

adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal 

(máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o 

marcado pola Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e 

manter a actividade e limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa 
periodicidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 
 
 
 



 
 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os 
cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas 
con mais frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os dispositivos  que 
usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 

   

 
 

 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

 ordenadores?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores  para depositar o material de hixiene 

persoal  (máscaras,  luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos 

domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha 

persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza 

empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 

instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante máis 

de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, 

non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos 

de protección que deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 



3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a 

manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona 

de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a 

calquera persoa que presente síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizad

o 

SI NON NP 

 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, 
comedor, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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