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Esta guía forma parte do documento do Plan de adaptación COVID-19 no curso

2020-2021 e compleméntase coa Guía de recomendacións fronte ao coronavirus

para o profesorado.

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO O DÍA DA PRESENTACIÓN

● O/a titor/a informará das normas de hixiene e contacto social e entregará
por escrito ao alumnado (incluído o que está realizando a FCT) o protocolo
que debe de seguir no centro (Anexo I. Guía de recomendacións fronte ao

coronavirus para o alumnado).

● O/a titor/a recollerá firmada e custodiará a Confirmación de recepción da

información e declaración responsable (Anexo II para maiores de idade e

Anexo II e III para menores).

● O incumprimento das medidas por parte do alumnado será considerado como

conduta leve contraria ás normas de convivencia do centro e polo tanto

deberá ser notificado por escrito utilizando o documento da páxina web do

centro “COMUNICACIÓN DE INCIDENTES” que entregará a Xefatura de

Estudos.

● O incumprimento das medidas por parte do alumnado da FCT será causa da

exclusión do convenio por actitude incorrecta (Orde 28 de febreiro de 2007).

ATENCIÓN DO ALUMNADO CON SINTOMATOLOXÍA COVID

● Diante dun suposto no que un/unha alumno/a da que se sospeita que comeza

a desenvolver síntomas compatibles coa COVID-19 no centro educativo

levarase ao espazo de illamento situado ao carón do vestíbulo, e

colocaráselle unha nova máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas

como á persoa que quede ao seu coidado):

● A persoa (se é maior de idade) ou o seu profesor/a ou titor/a (se é menor de

idade) chamará ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar

consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas

instrucións. Se o/a alumno/a é menor de idade o/a profesor/a titor/a chamará

tamén á súa familia ou titores/as legais.



● En caso caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria

chamarase ao 061.

COMUNICACIÓN DE SINTOMATOLOXÍA DO ALUMNADO AO EQUIPO COVID

● O/A profesor/a titor/a comunicará ao alumnado que debe de utilizar a

aplicación dispoñible na páxina web do Politécnico de Lugo para comunicar

calquera incidencia relacionada coa Covid-19

● As faltas por sintomatoloxía compatible coa Covid son xustificadas. Estas

faltas non requiren de xustificante médico. Para os/as menores abondará co

comprobante dos/as pais/nais ou titores legais.

●

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

● A información relevante para o alumnado e as familias con respecto ao

Covid-19 estará dispoñible na web do centro www.politecnicolugo.org

● Para as titorías de pais/nais e para comunicarse coas familias por outros

motivos distintos da información xeral, utilizarase preferentemente a

comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da

mesma por escrito.

● Cando a xuízo do/a titor/a ou da dirección, sexa precisa a titoría presencial
realizarase coas medidas de protección (cita previa, distancia de

seguridade, mascarilla obrigatoria, limpeza de mas, detección de

temperatura, pediluvio).

ACTIVIDADES NON LECTIVAS

● As reunións de coordinación e outras actividades non lectivas realizaranse

preferentemente de forma telemática.

● Na medida do posible, a documentación resultante terá soporte dixital.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Á FORMACIÓN

● Estarán condicionadas polos protocolos das distintas entidades colaboradoras.

● Aquelas actividades que se poidan realizar no centro organizaranse en espazos

que garantan o cumprimento das medidas de seguridade



Anexo I. Guía de recomendaciones fronte ao coronavirus para o alumnado



Anexo II. Declaración responsable e confirmación da recepción da información



Anexo III. Delcaración responsable para pais/nais ou titores/as legais



Anexo IV. Enquisa autoavaliación clínica

De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde.


