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Este documento foi realizado en base a: 

 
 
• PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO 

NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 (v. 22-07-2020) , XUNTA 

DE GALICIA. 

• PLAN DE REACTIVACIÓN NO ÁMBITO INFANTOXUVENIL EN RELACIÓN COA INFECCIÓN 

POLO VIRUS SARS-CoV 2, XUNTA DE GALICIA. 

• PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO 

NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 (v. 16-09-2020) , XUNTA 

DEGALICIA. 

• INSTRUCCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS 

COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSELLO 

INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (D.O.G N 174 BIS DO 

28-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO 22 DE XULLO 

DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON 

UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO2020-2021. 

 
• PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS COMEDORES DOS 

CENTROS EDUCATIVOS NON UNIVERSITARIOS (v. 16/09/2020) 
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1.- INTRODUCION E XUSTIFICACIÓN 

 
 

O presente documento está sometido a revisión const ante e pode ser obxecto de 

modificacións en versións sucesivas froito da reali dade epidemiolóxica, as mellores 

evidencias científicas dispoñibles ou a modificació n da normativa vixente. 

 
Na nosa Comunidade Autónoma, o intento de reducir a circulación do SARS-CoV-2 e o 

desenvolvemento da COVID-19 baseouse principalmente en medidas para evitar as interaccións 

sociáis. Neste sentido, restrinxíronse os movementos, así como o peche de actividades non 

esenciáis. 

Ademáis, a pandemia de COVID-19 implicou, centrándonos no ámbito educativo, a necesidade 

de tomar medidas de prevención e protección, obrigando a un replanteamento organizativo das 

actividades de conciliación: plan madruga, comedor e actividades extraescolares, para poder 

renovalas de maneira segura. Polo que dende a ANPA QUINTAN fixamos este Protocolo de 

Prevención, para que se realicen estes servizos de maneira o máis segura posible e tan 

necesarios para as familias, incluido no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 

2020/2021” realizado polo equipo directivo do CEIP Pedro Barrie da Maza, no que se 

determinarán as concrecións das medidas para o centro, durante o horario lectivo. 

Para a súa realización baseamonos no Protocolo de adaptación ao contexto dá covid 19 nos  

centros de ensino non universitario de galicia para  ou curso 2020-2021 (versión. 22- 07- 

2020) e no Plan de reactivación non ámbito infantoxuvenil en r elación coa infección polo 

virus sars-cov 2 , da Xunta de Galicia e nas posteriores versións que se van actualizando, 

así como no PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS 

COMEDORES DOS CENTROS EDUCATIVOS NON UNIVERSITARIOS (v. 16/09/2020) Tomando, 

tamén, en consideración as recomendacións das autoridades sanitarias e educativas para 

conseguir unha contorna segura do alumnado e de toda a comunidade educativa. 

Polo que se impuxeron unha serie de medidas de prevención e hixiene, así como normas de 

obrigado cumprimento por parte dos nosos monitores e que deberán ser exemplarizantes para o 

alumnado, buscando así un instrumento de traballo sólido, útil e eficaz. 

O servizo de comedor escolar que é onde se produce habitualmente a maior concentración de 



 
 
 

nenos e nenas en relación ao espazo dispoñible, orixina gran cantidade de interaccións sociais 

que deberemos limitar. 

Ó comezo do curso 2020-2021 realizouse unha planificación profunda e rigorosa, que permite 

establecer as medidas necesarias para previr e controlar a pandemia, cumprindo os obxectivos 

educativos e de sociabilidade para iso o centro conta co “Plan de adaptación a situación COVID- 

19 no curso 2020/2021”, no que se anexará este protocolo. 

 
 

Este protocolo poderá modificarse en todo momento p ola ANPA en función dos cambios 

producidos pola pandemia, ou os feitos que poidan a contecer no desenvolvemento diario 

no noso colexio, ou as modificacións que nos marque n as autoridades. Sempre 

buscando a seguridade do noso alumnado e de toda a comunidade educativa. 

 
 

2.- OBXECTIVOS 
 
 

• Establecer o marco de actuación para a realización das actividades de 

conciliación  durante o proceso de reactivación do centro educativo. 

• Definir as liñas de actuación, de vixilancia, prevención e control no ámbito 

infantoxuvenil. 

• Ter estratexias marcadas para o desenrolo destas actividades o máis seguras 

posibles  para toda a comunidade educativa. 

 
 
 

Coa finalidade de limitar os contactos, aparece a creación dos denominados “Grupos estables 

de convivencia”, o noso centro estableceu estes grupos durante a súa xornada lectiva, polo que 

no comedor tamén se conta con esta organización. O alumnado de primaria e infantil comerá 

mantendo as distancias de 1,5 mtr. entre eles, os de infantil que compartan a mesma mesa na 

aula poderán agruparse na mesma mesa no comedor. Esto se ten en conta tamén nas 

actividades de lecer. 

Partindo deste punto, pasamos a reflectir as medidas a adoptar. 



 
 
 
 

3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓNN XERAIS 

• As medidas de hixiene e de prevención recomendadas se establecen en torno a 

catro   principios básicos: 

1.- Responsabilidade persoal: 

- As gotas de Pflugge son o principal mecanismo transmisor do virus. A 

distancia as que estas son expelidas e directamente proporcional ao volume 

ou intensidade da voz. Polo tanto, os nenos e nenas, así coma os monitores 

e persoal de comedor/madrugadores manterán o volume de voz o mais 

baixo posible. 

- Manter as distancias interpersonal. 

- Hixiene 

-Cumplimento das normas establecidas. 

2.- Limpeza de contactos. 

- Habilitaranse dispensadores de solución alcohólica na entrada e 

nos  espazos comúns. 

- Colocaranse alfombras de desinfección nas entradas do comedor. 
 
 

3.- Limpeza e ventilación 

- Intensificación das medidas de limpeza con especial atención as zonas 

comúns 

- Ventilación de salas e espazos comúns de maneira habitual. 
 
 

4.- Xestión de casos. 

- Pola incidencia que esto pode ter no noso alumnado adicaremos un 

apartado especial para esta xestión e sempre seguindo o establecido polas 

autoridades sanitarias. 

 
NO CASO DE APARICIÓN DE POSITIVOS CONFIRMADOS DO MO NITORAXE OU 

DOALUMNADO USUARIO DO COMEDOR, OU SEMPRE QUE A DIRE CCIÓN O ESTIPULE 

OSERVICO DE COMEDOR E ACTIVIDADES PODERÁ QUEDAR SUS PENDIDO 



 
 
 

 
A.- MONITORES DE COMEDOR/MADRUGADORES E ACTIVIDADES  DE CONCILIACIÓN 

E  PERSOAL DE LIMPEZA 

 
• Realizarán formación en temas de prevención e xestión de COVID. Formación a cargo da 

empresa e deberán xustificala á ANPA por escrito antes do inicio do curso. 

• Deberán levar sempre a máscara homologada, durante o seu turno de traballo. 

• No equipo monitores, temos una persoa de referencia para garantir o uso correcto dos EPIs, 

realizar inventario destes e o control de aprovisionamento en función das necesidades. 

• Os monitores deberan dirixirxe ao grupo do comedor ou de actividades cunha distancia 

minima 1,5metros. 

• Sempre deberán utilizar o hidroxel antes de: recoller mercancía, así como a manipulación de 

obxectos de fóra do comedor como mochilas, bolsas, roupa, e outros. 

• Utilizaranse luvas para os momentos de alimentación. Estas botaranse ao lixo 

inmediatemente tras a finalización da tarefa. 

• Para desbotar as luvas e outro material utilizaranse, recipientes con tapa e pedal e 

procederase ao lavado correcto de mans. 

 

OS MONITORES, DEBERÁN DOMINAR O PROTOCOLO DO USO CO RRECTO DA 

MÁSCARA, EVITANDO EN TODO MOMENTO TOCALA OU FACER U N MAL USO DA 

MESMA. ASI COMO O DA RETIRADA DAS LUVAS. 

É ESENCIAL QUE O MONITOR EXTREME A VIXIANCIA DA ZON A UTILIZADA PARA  

EVITAR ESQUENCEMENTOS DE OBXETOS PERSOAIS DO ALUMNA DO. 

 
1.1- ACCESO DO PERSOAL O CENTRO DE TRABALLO 

• Será responsabilidade individual do persoal facerse nan casa, antes de salir para o traballo, a 

Enquisa Clinico-epidemioloxica COVID-19 (ANEXO I). No caso de aparición dalgún síntoma 

seguirase o establecido no seguinte protocolo que se especifica na páxina 13, que se basa no 

Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para ou curso 2020-2021 (versión. 31-08- 2020) e no  Plan de reactivación non ámbito 

infantoxuvenil en relación coa infección polo virus sars-cov 2 da Xunta de Galicia. 



• Unha vez dentro do centro, realizarase un lavado de mans de entre 40 e 60 

segundos  que se repetirá tantas veces como sexa necesaria o longo da xornada 

laboral. 

• A roupa e o calzado da rúa deberase cambiar polo uniforme de traballo, non se poderá 

vir con él da casa. 

• A roupa de traballo deberá lavarse a diario e os zocos desinfectaranse o finalizar 

a  xornada e antes de entrar no comedor. 

• Os obxetos personais, incluido o móvil, deberán quedar coa roupa da rúa e 

nunca    poderase entrar con eles o comedor ou as zonas de actividades. 

• Estableceranse turnos para acceder os vestiarios que permitan o distanciamento, 

entrando co tempo suficiente para poder cambiala roupa e o calzado. 

 
 
 

1.2.- UNIFORMES DE TRABALLO 

A roupa de traballo é de uso obrigatorio, consistirá en: 

• Pantalón e camiseta. 

• Bata (obrigatoria dentro do comedor) 

• Gorro para o pelo, que recollerá todo o pelo. (obrigatorio dentro docomedor) 

• Máscara 

• Viseira protectora (recomendada dentro do comedor) 

• Luvas ( obrigatorias no comedor) 

• Zocos. 
 

B.- RECEPCIÓN e ALMACENAMENTO DE MATERIAS PRIMAS E BANDEXAS TÉRMICAS 
• O monitor correspondente será o responsable da recepción e desinfección e do gardado 

en debidas condicions de todo o material recibido. 

• O persoal de limpeza deberá manter as instalacións deste espazo, os almacéns e 

estancias afectas ao seu servizo en estado de limpeza e desinfeccion axeitado e 

permanente. 

• Manterase a distancia de seguridade co persoal de distribución da empresa do servizo de 

comedor e non se compartirá bolígrafo para asinar albaranes, así como todo o material de 

oficina empleado será de uso persoal. 



 
 
 

• Limitarase o tempo de contacto, a revisión do albarán farase sen a presenza do repartidor 

e no caso de reclamacións, será de forma telefónica ou e-mail. 

• Na zona de recepción eliminaranse as embalaxes das mercadorías recibidas e se 

limparán os produtos que así o requiran utilizando produtos autorizados como virucidas 

polo Mo de Sanidade – esta lista está suxeita a actualizacions ou lixivia. 

No caso de usar lixivia, deberá prepararse na seguinte concentración: 

• Lixivia: 1 parte de lixivia por 50 partes de augua, xusto antes delimpar. 

Deixar actuar 5 minutos e aclarar. 

Si se usan outros produtos, deberá consultarse a lista de virucidas autorizados polo 

Ministerio  de Sanidade. 

• No caso de precisar de carros para entregar a suministración, procederán á limpeza previa 

con líquidos axeitados antes da entrada no centro (lixivia e outros desinfectantes 

autorizados polo Ministerio de Sanidade) 

• O almacenamento será de acordo coas medidas preventivas habituáis segundo o APPCC 

do centro. 

 
C.- LIMPEZA DE INSTALACIONS E UTENSILIOS 

• Se ventilará 15 minutos antes do servizo no comedor e nas zonas onde se realicen o 

tempo de canguro –custodia. 

• Limparase segundo o plan de limpeza habitual, prestando especial atención 

á         dosificación de desinfectantes. 

• Limparase a diario e cantas veces fose necesario as zonas con máis uso: pomos e 

manecillas de portas e xanelas, caixóns, varandas, pasamáns, interruptores ,botóns, 

superficies que se tocan nos electrodomésticos, billas de auga, utensilios de cociña, 

sistemas eléctricos,etc. 

• Os estropaxos e toalliñas mergullaranse diariamente con auga e desinfectante 10 

minutos, previa eliminación de materia orgánica e semanalmente descartaranse. 

• De forma obrigatoria usaranse luvas e máscara durante a limpeza. 

• Para a limpeza do enxoval se desinfectará en lavalouzas a 80 graos. 

• O persoal de limpeza utilizará os productos do listado de virucidas indicados polo 

Ministerio de Sanidade. 



 
 
 

• O persoal de limpeza atenderá os seus propios protocolos de seguridade laboral e persoal 

impostos por empresa de servizo de comedor. 

• O persoal de limpeza externo seguirá os protocolos marcados polas empresas 

correspondentes, e atenderán aqueles outros esixidos pola escola. 

• Felpudos desinfectantes: Revisaránse diariamente que teñan o líquido establecido para 

tal fin. 

• Puntos de desinfección: Revisarase que os distintos puntos de desinfección teñan a 

solución correspondente. 

• Ademáis se revisará diariamente o funcionamiento de dispensadores de xabrón, xel 

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

presenten averías. También se vixiará o funcionamento e a limpeza de sanitarios e grifos 

de aseos. 

 
D.- UTILIZACION DO OFFICE 

• Só poderán permanecer neste espacio a persoa de limpeza e o monitor responsable da 

distribución da comida para os pequenos grupos. (este monitor será tamén o encargado 

da recepción da mercadoría, albaranes e o APPC) 

• Os espacios e zonas de traballo estarán delimitadas para asegurar o distanciamento 

social. 

• Ademáis da máscara obrigatoria, será recomendado o uso de viseiras protectoras, para a 

preparación de alimentos que se van a servir crus (ensaladas, froitas, trocear pan,etc.) 

 
 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS 

• A entrada do comedor haberá un dispensador de hidroxel e unha alfombrilla de 

desinfección onde o alumnado e os monitores, desinfecten as mans e os pes antes da 

entrada no comedor, tamén haberá un monitor supervisando, na porta do comedor no 

horario de acceso, da realización de esta desinfección por parte de todos. 

• O comedor disporá de cartéis informativos sobre cómo poñer e quitar a máscara así 

como as luvas. 

• O alumnado de primaria deberá acceder o comedor coa máscara, xa que é de carácter 

obrigatorio o seu uso nas zonas comunes, según o Protocolo de adaptación ao contexto 



 
 
 

da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para ou curso 2020-2021 

(versión. 31-08-2020). 

• Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de convivencia 

estable, deberá ir ao baño do andar que lle corresponda para realizar a hixiene de mans. Os 

centros garantirán a existencia de xabón e papel para secar as mans nos aseos, así como 

dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e saída dos comedores. 

 
• Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado, incluíndo o tempo de a guarda 

ata o inicio do servizo e o período entre os distintos pratos, SÓ PODERAN sacala no momento 

específico da alimentación. 

• O alumnado deberá gardar nun sobre ou caixa enriba da mesa a súa máscara mentras 

coma no comedor, o rematar deberá volver a poñela. 

• Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así 

como un estoxo específico para gardala. 

 
4.1.- DISPOSICIÓN DO COMEDOR (PLANO ANEXO II) 

• O comedor ten actualmente una capacidade para 125 persoas. Según as medidas do 

Protocolo de adaptación ao contexto dá covid 19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia para ou curso 2020-2021 (versión. 22-07-2020) no punto 14. Medidas xerais en 

relación o uso do comedor.“…que dará limitado á capacidade suficiente para tera o 

alumnado separado por 1,5 metros de distancia,…” Para protexer o alumnado e cumplindo 

coa norma cada quenda quedará restrinxida a proporcionalidade necesaria. 

• O alumnado deixará fóra nas perchas habilitadas as mochilas e os abrigos. Entrando no 

comedor sen ningún tipo de xoguete, ou libro,etc. 

• O alumnado de primaria e o de infantil entrarán e sairán, polas portas diferenciadas 

marcadas no plano (ANEXOII), e seguindo a direccionalidade establecida. 

• Cada membro do alumnado terá un sitio adxudicado para él no que se deberá sentar 

sempre que acuda o comedor, o monitor do seu grupo, indicarallo. Na medida do 

posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por ciclos, sen prexuízo do 

establecido para os grupos colaborativos. 

• O monitor irá servindo as mesas, mentres o alumnado deberá permanecer sentado na 



 
 
 

súa cadeira. 

• Como medida de prevención da COVID-19, os nenos non cepillarán os dentes. 
 

BAIXO NINGÚN CONCEPTO O MONITORAXE PODERÁ MODIFICAR  O AFORO 

ESTABLECIDO POLA ANPA NIN NO COMEDOR, NIN NOS HORAR IO CANGURO – 

CUSTODIA. 

 
4.2.- PLAN MADRUGA 

• Este servizo seguirá a funcionar, por quendas: 07:15, 07:45 e a última as 08:15 

• Os almorzos, xestionados pola ANPA, serán almorzos saudables. 

• O alumnado non poderá traer comida de fóra. 

• As 08:50 o alumnado de terceiro, cuarto, quinto de primaria será acompañado 

polo seu monitor a fila correspondente, o alumnado de 6 E.P. poderá ir só á súa fila. 

• As 08:55 o alumnado de infantil e primeiro e segundo de primaria será acompañado 

polo seus monitores a fila correspondente. 

• A excepción do alumnado de infantil, todo o alumnado de primaria deberá entrar e sair 

do comedor coa máscara, como se indica nas medidas específicas. 

• Unha vez non queden alumnado no comedor o persoal responsable encargarase de 

desinfectar mesas e cadeiras así como da ventilación e limpeza do chan. 

 
4.3.- HORARIO “CONCILIA” DE 14:00 A 14:30 

Co fin de reducir as prazas do comedor, este ano aparece o servicio canguro-custodia ata as 

14:30. Será ese alumnado que non vai no bus pero que tampoco come no comedor. Un monitor 

o acompañará ata a chegada do pai ou titor, que o recollerá no punto de recollida establecido. 



 
 
 

 
4.4.- TAKE AWAY 

Para poder chegar a mais familias, e sabendo que o servicio de comedor e imprescindible para 

moitas de elas, este ano introducimos o servicio TAKE AWAY. O alumnado poderá levar a comida 

feita para casa. 

 
4.5.- XANTAR 

• Na entrada do mediodía, haberá un monitor por grupo que será quen se traslade as aulas 

a recoller o alumnado para garantir que o desprazamento ata o comedor se realiza de 

forma segura, coas distancias de seguridad establecidas e seguindo a señalización 

existente. 

• Se escalonarán os desprazamentos e se realizarán por distintos accesos para evitar 

aglomeraciones. 

• Para poder dar servicio o maior número de usuarios, faranse dous turnos: 

Primeira quenda: o alumnado de infantil que entrará a 13:30 

o alumnado de 1º e 2 de primaria entrarán as 13:45 

Segunda quenda: o alumnado de 3º, 4º ,5º e 6º de primaria as 14:45 

(estes horarios son aproximados e se adaptarán o funcionamento diario). 

Esta hora repartirase entre a comida é unha vez finalizada por todo o alumnado da quenda 

deberá haber un mínimo de 15 minutos para desinfectar mesas e cadeiras e ventilar o 

comedor antes do seguinte turno. 

• É importante extremar as precaucións na hixiene de mans, limitando o número de alumnos 

no momento da acollida, o monitor que recolla o alumnado asegurarase de que se cumpla 

esta hixienización, xunto co monitor que supervise a entrada ó comedor. 

• Cada grupo de alumnos terá un mesmo monitor que o acompañará en todo o proceso de 

comedor e na medida do posible tamén durante as horas de canguro-custodia. 

• Ó finalizar todo o grupo de ese monitor, todos abandonarán o comedor, na medida do 

posible irá o monitor con eles, senon haberá un monitor fóra que se fará responsable do 

grupo. 

• Cando remate a comida, o alumnado sairá por orden segundo están sentados nas 

cadeiras. e agruparanse nos patios dos recreos, ou outros espazos habilitados para o feito, 



 
 
 

ata que os familiares os recollan por grupos de convivencia estable ou grupos previos 

establecidos para tal fin. Unha vez sexan recollidos polas familias, deberán abandonar o 

recinto escolar. 

• Estableceranse asentos fixos, onde esté marcado o sitio de cada neno, adxuntarase no 

(ANEXO III) 

•  As saída do comedor realizarase por grupos, que manterán a distancia de 1 metro entre 

alumnado, e sempre seguindo a sinalización establecida. 

• Unha vez que terminen de comer, vanse delimitar as zonas de ocio o máximo posible entre 

o patio dos pequenos, o pabillón, o patio de buses, soportales e campo de futbol. Dando 

prioridade ao uso da zona exterior, sempre que non chova, utilizando as medidas de 

hixiene necesarias e as distancias interpersoais. 

• Evitaranse os xogos nos que se compartan elementos comúns, obxectos ou xoguetes. Os 

monitores fomentarán xogos no seu grupo nos que se manteña a distancia interpersoal. 

Este ano priorizarase a seguridade e a salud do alumnado sobre a diversión e o 

entretenemento. 

 
 

4.6.- RECOLLIDA DOS PAIS OU TITORES DESPOIS DO COME DOR ou CANGURO- CUSTODIA 

• As familias non poderán pasar o centro educativo. ( o Protocolo da Xunta asi o marca no 

seu punto 11. Regulación de circulacións de entradas e saídas. “…non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo…”) 

• Haberá un punto de recollida dos nenos e nenas (pendente de determinar) se reflexará no 

(Anexo II), en cando esteñan adxudicadas as prazas. 

• Para non coincidir demasiadas familias no punto de recollida, as horas de saída serán 

escalonadas: 

• PARA O COMEDOR: O alumnado da primeira quenda ( infantil e primeiro e segundo 
de primaria as 14:30, 15:00, 15:30 e 16:00 e para a segunda quenda ( terceiro, 
cuarto, quinto e sexto de primaria 15:30 e 16:00.) 

• PARA AS HORAS CANGURO-CUSTODIA: haberá dúas horas de saída: as 17:00 

e as 18:00. 

SE A PERSOA RESPONSABLE DA RECOLLIDA DO ALUMNADO CH EGA ANTES 

DEBERÁ DE FIRMAR UN DOCUMENTO INDICANDO A HORA DE R ECOLLIDA. 



 
 
 

 Unha vez adxudicada a praza de comedor se lle indicará a quenda para que poda marcar 

a hora de recollida. (no caso de que a persoa que acuda a recoller o neno ou a nena 

chegue tarde en tres ocasións, pasará automáticamente a recollida para quenda 

seguinte). 

 A recollida do alumnado farase por unha soa persoa que acudira debidamente protexida 

cunha máscara e manterá en todo momento as distancias de seguridade co resto do 

persoal do comedor/actividades e outras familias. 

 
 

4.7.- HORARIO “CANGURO-CUSTODIA” DESPOIS DO COMEDOR  

Este ano a realización das actividades extraescolares fóra da xornada lectiva non se levarán a cabo 

durante o curso escolar, debido a imposibilidade de garantir o cumprimento das medidas esixidas 

no Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para ou curso 2020-2021 (versión. 22-07-2020) ata que se garanta a saúde de todo o 

alumnado. Quedando aberta a posibilidade de poder realizalas máis adiante. 

No caso de que o final poidan realizarse, variarase este punto para recoller os aspectos que regulen 

o desenvolvemento das mesmas. 

Mentras tanto ofertarase HORARIO de “CONCILIACION CANGURO CUSTODIA”; 

 Estas actividades realizaranse en diferentes aulas en función do alumnado que requira 

este servizo. 

 As aulas estarán ventiladas e desinfectadas e para acceder a elas o alumnado e 

monitoraxe deberá utilizar a solución hidroalcohólica que estará na entrada. O monitor de 

cada grupo velará por esta desinfección. 

 O alumnado organizarase en pequenos grupos e mantendo os mesmos grupos do 

comedor, sempre que sexa posible. 

 Durante este tempo o alumnado permanecerá sentado en mesas individuáis separadas 

según as distancias que marca o protocolo e sempre que sexa posible se realizarán xogos 

o aire libre que guiará o monitor de cada grupo. 

 Se o clima non o permite, as actividades da aula deberán distribuirse según a idade de 

cada grupo; lectura, facer tarefas de clase, visualización de películas ou documentáis 

educativos, manualidades, debuxo ou xogo individual. 



 
 
 

 
 A meirande parte do material empregado nestas tarefas será de uso individual, aquel que 

sexa de compartir deberá desinfectarse despoís de cada uso, de esta tarefa encargarase 

o monitor. 

 
 

5.- XESTIÓN DE CASOS. ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓ N DUN CASO DE 

CORONAVIRUS SARS-COV 2 NO COMEDOR OU HORARIO CANGUR O-CUSTODIA. 

No momento da aparición dun caso de coronavirus nos servicios ofertados pola ANPA tanto sexa 

do alumnado usuario, ou monitores, a dirección, o comunicará a o responsable do equipo COVID 

do centro para que este o transmita a Xefatura Territorial de Sanidade. Sera a propia Xefatura 

Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os 

identificará, enviando a listaxe de contactos a Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen 

se encargara 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 durante 

un período de 14 días no seu domicilio. 

A familia do neno ou nena, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para 

que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese 

mesmo dia, acudira ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 se seguiranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte 

(aula ou grupo de aulas, comedor) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en 

función do numero de contactos identificados. 

 
NO CASO DE APARECIÓN DE POSITIVOS DO MONITORAXE OU DO ALUMNADO, 

USUARIOS DO COMEDOR, OU SEMPRE QUE A DIRECCIÓN O ESTIPULE, O SERVICO DE 

COMEDOR E CANGURO-CUSTODIA PODERA QUEDAR SUSPENDIDO . 



 
 
 

 
5.1.- LINEAS DE ACTUACIÓN NO AMBITO DO COMEDOR/MADR UGADORES E 

HORARIO  CANGURO-CUSTODIA. 

 
 VIXILANCIA DA INFECCION POR SARS-COV-2  

 
 

 O centro educativo conta cun equipo formado na COVID-19 que é referencia para o resto 

de persoal, profesorado, alumnado e familias. Este equipo disporá dun plano de situación no 

que constarán os postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento 

epidemiolóxico. 

 Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor ou a calquera outro servizo 

co mesmofin. Polo que as familias deberán comunicar o antes posible, a falta de asistencia do 

neno ou nena, através do correo da Anpa, anpaquintan.info@gmail.com . 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes ou monitores 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. 

• Débese chamar ao PAC de Sada, centro de referencia do noso centro, 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, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, 

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19, a 

petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, 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. 

• 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 do resto da 

forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 Os monitores estarán atentos a calquera destes síntomas no alumnado ou neles mesmos: 

 
Os síntomas máis habituais de COVID-19 coñecidos até a data son: 

Febre maior de 37º 

Tose persistente 

Disnea: dificultade respiratoria 

Cansazo 

 
Outros síntomas menos comúns son os seguintes: 

Molestias e dores 

Dor de garganta 

Diarrea 

Conxuntivite 

Dor de cabeza 

Perda do olfacto ou do gusto 

Erupciones cutáneas ou perda da cor nos dedos das mans ou dos pés. 

Os síntomas graves son os seguintes: 

Dificultade para respirar ou sensación de falta de aire 



 
 
 

Dor ou presión no peito 

Incapacidade para falar ou moverse 

 
Por iso, ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE FAGADES UN ESFORZO PARA  CUMPRIR 

TODAS AS MEDIDAS DE SEGURIDADE E DE HIXIENE QUE REC OMENDAN AS 

AUTORIDADES SANITARIAS AO OBXECTO DE NON COMPROMETE R A SAÚDE DE TODA 

A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 
DETECCION PRECOZ DO PERSOAL do comedor/madrugadores e actividades de conciliación: 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible o persoal non acudirán ao centro e chamarán 

ao seu centro de saúde. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario e 

realizaraselle test diagnostico en 48 horas. 

AVISARASE A EMPRESA DE SERVIZO DE COMEDOR PARA QUE ENVIE A OUTRO 

MONITOR DE INMEDIATO, MENTRES ESTE NON POIDA ASISTIR, garantindo en todo 

momento a ratio marcada no contrato. 

Evitaremos a rotación posible de persoal, tanto no comedor/madrugadores coma nas 

actividades de conciliación ,polo que se organizan equipos estables para reducir os contactos. 

No caso que durante a xornada de traballo un monitor presente sintomatoloxía compatible coa 

COVID-19, deberá abandonar inmediatamente o seu lugar de traballo, avisando a empresa e 

a persoa do ANPA que se asigne para tal fin, logo de seguir as instruccións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 
DETECCION PRECOZ DO USUARIO DE COMEDOR/MADRUGADORES e actividades de 

conciliación: 

 Avaliación diaria na casa de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 no 

alumnado mediante a realización da enquisa clínico epidemioloxica que se describe no Anexo I 



 

 Vixilancia activa do persoal de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 no 

alumnado.

 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.

 O alumnado que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no servizos do Anpa 

seguirase o seguinte protocolo de actuación:

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid, sala de enfermería sita 

a primeira pranta frente o local da Anpa, se o posible caso COVID aparecese en “madruga”, 

levarase a nena ou neno a aula de actividades situada no patio, ata a recollida por parte da 

familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de 

pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro 

educativo e cos familiares ou titores legais. 

• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección adecuado: 

máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. De forma excepcional e no caso 

específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da máscara por xustificación 

médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante usará máscara 

FFP2. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras FFP2, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

 Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os 

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro 

educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio, nos soportales da porta de 

secretaría. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de 

protección individual e no seu refugallo. O centro contará cun stock deste material para as 

situacións nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso.

 
 No caso de realizárselle a proba do COVID-19 e dé positivo, comunicaráselle de inmediato 

através dun correo específico para elo a ANPA, a maiores da comunicación ao centro 

educativo, para que se poidán tomar as medidas o antes posibles dentro do comedor.

 
NESTE CASO PODERÍA QUEDAR SUSPENDIDO O SERVIZO DO COMEDOR DE ESE 

TURNO E O SERVICIO DE ACTIVIDADES ONDE ESTIVERA O NENO OU NENA. 



 

6.- ACTIVIDADES DA ANPA 
 
 As comunicacións xeráis da ANPA coas familias celebraranse através das RRSS, páxina 

web www.anpaquintanmondego.wordpress.com, ou no correo electrónico 

anpaquintan.info@gmail.com, poñéndose tamén no corcho exterior do local.

 

 O local do ANPA estará pechado para evitar o desprazamento das familias, no caso de que 

algúnha familia precise unha cita presencial deberá comunicalo a través do correo 

electrónico  ou através do whatsapp habilitado.

 
 

As asambleas ou reunións celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en 

todo caso a xuntanza que supoña un número elevado de persoas. De ser necesario 

celebraranse estas xuntanzas no pabillón ou de ser posible no patio das gradas ou no patio 

acristalado de infantil, sempre respetando estrictamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos. 


