
Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre

as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben

empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando:

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante

polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20

segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse

auga e xabón

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e

visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto

cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso

polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez

sentados na aula..

 Habilitar dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada e en espazos comúns.

 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución

alcohólica atendendo ás características de cada centro.

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no

comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será

necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.

 Instalación de portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns.

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene

respiratoria:

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar

contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos.

 Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a

utilización de máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito

de poñela e sacala.


