
RESUMO MEDIDAS COVID
PROTÉXETE PARA PROTEXER!

1. Antes de vir ao colexio AUTOAVALIACIÓN  :   

a. Mide a túa temperatura: ≥ 37,5ºC NON VOU AO COLEXIO (Ten en conta a túa 
temperatura de base).

b. Fíxate se tes algún destes síntomas: 
 Dor muscular
 Dor de gorxa
 Tos seca
 Dificultade respiratoria
 Moito cansazo/fatiga
 Falta de gusto/olfacto
 Diarrea

Se a túa resposta é SI: NON VOU AO COLEXIO
c. Pregúntate se tiveches nos últimos 14 días contacto con persoas COVID-19 + ou 

en illamento.
Se a túa resposta é SI: NON VOU AO COLEXIO

 CHAMA AO COLEXIO   E INDICA A TÚA SITUACIÓN
 CHAMA AO CENTRO DE SAÚDE  : ELES INDICARANCHE QUE FACER
 CHAMA DE NOVO AO COLEXIO   E INDICA QUE DIXÉRONCHE NO CENTRO DE SAÚDE

ANTE CALQUERA DÚBIDA DOS TEUS SÍNTOMAS: NON VEÑAS AO COLEXIO E CHAMA A 
TU CENTRO DE SAÚDE.

2. XA NO COLEXIO:

a. Ten en conta a túa hora de entrada (NIN ANTES, NIN DESPOIS: NON 
AGLOMERACIÓNS) e o teu percorrido. 

b. Lembra: 
 CORRECTO   LAVADO DE MANS (Entrada/Saída da escola, antes/despois do 

recreo, de comer, de por e quitar a máscara, de ir ao aseo e de usar 
material compartido (lembra: mellor que non compartas).

 CORRECTO USO DA MÁSCARA: OBRIGATORIA   (Ver ao final).  
 DISTANCIA DE SEGURIDADE. (“QUE CORRA O AIRE”)  
 EVITA TOCAR BOCA, NARIZ E OLLOS   (Se non queda mais remedio: lavado 

de mans antes e despois).
c. Uso correcto do ascensor: 

 Unha soa persoa
 Evita apoiarte
 Evita contacto directo das mans cós botóns, espellos, pasamáns.



 Non deixes nada no chan.
 Tras o seu uso: CORRECTO LAVADO DE MANS.

d. Dentro da aula:
 Mochilas, abrigos: No respaldo.
 Non se intercambiarán pupitres.
 Pupitres propios.
 Importante ventilación.
 Xanelas abertas: Manipulación só polo profesorado.
 Correas das persianas: Manipulación só polo profesorado.

e. No aseo: 
 Soamente ao aseo da túa planta (Ter en conta o seu aforo: NON 

AGLOMERACIÓNS).
 Tirar da cadea: Tapa pechada
 PROHIBIDO BEBER AUGA OU ENCHER BOTELLAS.
 Evitar tocar coas mans: Pomos, fechaduras, cisternas, billas.

f. Recreo  : 
 CORRECTA MANIPULACIÓN DA MÁSCARA.
 SAÍMOS FORA DO RECINTO ESCOLAR.
 NON COMPARTIR COMIDA.
 Todo o que pase pola vosa cara: PAPELEIRA CON TAPADEIRA. 

g. Hora da comida (Luns/Mércores): SAÍMOS FÓRA DO RECINTO ESCOLAR. 

h. Antes de marchar a casa  : 
 Vosa mesa: baleira.
 Desinfectar voso material antes de volver a casa.
 Desinfectar mesa e asento. 
 Sairedes en fila (“que corra o aire”): RESPECTADE OS VOSOS HORARIOS. 

POR FAVOR LEMBRA: UNHA VEZ FÓRA DO COLE: CONTINÚA COAS MEDIDAS



LEMBRADE: RESPONSABILIDADE E SOLIDARIEDADE

CORRECTO USO DA MÁSCARA:

 Debe cubrir: NARIZ, BOCA E QUEIXO.
 Debe AXUSTARSE BEN.
 Se a queres sacala para beber, comer: 

A. Para sacala: 
a. Lava as túas mans
b. Sácala polas gomas e con os ollos pechados, baixando levemente a túa cabeza. 
c. Si é desbotable: bota nunha papeleira con tapadeira.
d. Se non é desbotable: Gárdaa coas gomas para fóra nunha bolsa (mellor de 

papel). 
e. Nunca toques a máscara polo centro.
f. Nunca deixes a máscara no queixo, gorxa, pulso o cóbado.
g. Lava as mans

B. Para volvela a pór: 

a. Lava as mans
b. Colle a máscara nova polas gomas. 
c. Pona de tal xeito que cubra nariz, boca e queixo. 
d. Axústaa sen tocar o centro. 
e. Se a máscara é reutilizable:

 Sácaa da bolsa polas súas gomas. NON TOQUES O CENTRO.
 Ponlla de tal maneira que cubra nariz, boca e queixo, cos ollos pechados e

baixando levemente a túa cabeza.
 Axústaa sen tocar o centro.
 Lava as mans.


