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Atendendo ao Protocolo de actuación nos centros escolares ante a gripe A (dado pola Consellería 
de Educación e O.U. a través do seu Portal educativo www.edu.xunta.es) e a outras instrucións, o 
IES LEIRAS PULPEIRO elaborou o seguinte protocolo para ser levado a cabo no Centro: 
 
 

RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DA PANDEMIA DA GRIPE A 
 
Este centro nomea responsable deste seguimento ao Vicedirector do mesmo: José Domingo de 
Prada Rodríguez. 
 
O Vicedirector será o encargado de: 
 

• Difundir e publicar as medidas de actuación ante a Gripe A entre toda a comunidade 
educativa, procurando que chegue a todos os compoñentes da mesma información rigorosa 
sobre a enfermidade, medidas de prevención, actuacións caso de contraela, medidas 
específicas determinadas polo centro, etc. 

 
• Para levar a cabo o establecido no parágrafo anterior, este protocolo poderase consultar na 

Conserxería, na Secretaría, na Sala de profesores, no sitio web do Centro e nas dependencias 
do persoal de limpeza. Haberá un resumo do mesmo en cada aula e farase chegar outro aos 
pais ou titores dos alumnos. 

 
• Xestionar, actualizar e modificar, se fose necesario, os protocolos de actuación dentro do 

IES, en función da situación, da evolución da enfermidade e das normas que ditaminen as 
autoridades académicas ou sanitarias. 

 
• Solicitar o compromiso de colaboración de todos os membros da comunidade (alumnado, 

profesorado, proxenitores e persoal non docente) no rigoroso cumprimento das normas 
establecidas neste protocolo. 

 
• Controlar diariamente o informe do absentismo escolar que se produza no centro e a súa 

evolución, para determinar, en caso de necesidade, o aviso ás autoridades sanitarias. 
 

• Coordinarse co resto da comunidade educativa (isto inclúe todos os sectores) e 
especialmente cos titores/as para poder manter un adecuado nivel de información e de 
control da evolución da pandemia. 
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CONTROL DO ABSENTISMO 

 

O protocolo dado pola Consellería establece o seguinte: 
 
Para poder realizar una avaliación inmediata do absentismo escolar, habilitarase en cada centro un 
programa informático co fin de recoller diariamente as ausencias que se produzan. 
 
Para cumprir estes obxectivos, o Centro levará a cabo as seguintes actuacións: 

 
1. Control diario do absentismo: para isto, os titores ou profesores na primeira hora de 

clase da xornada escolar determinarán as ausencias de alumnado na súa aula e 
comunicaranllo á persoa responsable do centro para o control e seguimento da gripe 
A. 

2. Esta persoa introducirá no programa informático habilitado para o efecto todas as 
ausencias que se produzan no centro. 

3. Ao longo da xornada escolar terase un seguimento do número de alumnado que está 
ausente, así como do que presente síntomas de padecer a gripe. 

4. A propia configuración deste programa informático, que estará controlado por 
técnicos da Consellería de Sanidade, permitirá establecer as actuacións adecuadas no 
caso de que se excedan determinados niveis de absentismo, podendo deste xeito 
adoptar as medidas pertinentes ante a posibilidade de que o centro escolar teña un 
brote epidémico 

 
Débense establecer uns procedementos e criterios de vixilancia sobre o absentismo escolar, o que se 
concreta nas seguintes pautas: 

1. Control diario do absentismo na 1ª hora de clase e a súa comunicación ó responsable 
do seguimento da gripe A. 

2. Seguimento constante do alumnado ausente ao longo da xornada escolar. 

3. Se o absentismo supera o15% no centro ou o 20% (estimativo) nun aula avisarase á 
Xefatura Territorial de Sanidade. 

 

 No IES Leiras Pulpeiro cumprirase este procedemento da seguinte forma: 
 

• Ao rematar a 1ª hora todos os profesores que deron clase pasarán diariamente pola 
Conserxería e anotarán nunha folla que alí encontrarán o número de alumnos ausentes a esa 
hora. Enténdese que se un profesor non anota ningún número de alumnos ausentes é porque 
está presente a totalidade dos alumnos matriculados. 
 

• Pódese solicitar a colaboración dos subalternos para axilizar esta anotación, pero a 
responsabilidade é do profesorado, sobre todo en caso de haber moitas ausencias. 

 
• Os datos desta folla pasaranse a unha folla de cálculo creada a tal efecto e compartida polos 

membros do Equipo Directivo, de xeito que en todo momento calquera membro deste 
equipo (e especialmente o Vicedirector) poida acceder a esta información. 
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• O responsable do seguimento da pandemia de gripe A (Vicedirector) ou no seu defecto outro 
membro do Equipo Directivo avaliará diariamente a situación xeral do Centro nese 
momento, e decidirá si é preciso avisar á Xefatura Territorial de Sanidade. 

 
• Dáse por suposto que todo alumno que vén ao Centro a primeira hora debe completar a súa 

xornada escolar e que se necesita abandonalo NECESARIAMENTE debe solicitar a 
autorización correspondente na Secretaría do IES. (Isto e válido para alumnos de ESO e de 
BAC).  

 
• O persoal de Secretaría comunicará ao Vicedirector ou a outro membro do Equipo Directivo 

calquera solicitude de saída que se produza ao longo da xornada, o cal se interesará polas 
causas que a motivan e avaliará a situación. 

 
• Tendo en conta que os alumnos/as do Ciclo Superior de Formación Profesional son todos 

maiores de idade e non necesitan autorización para abandonar o Centro, serán eles mesmos 
os encargados de avisar se detectan que teñen síntomas de gripe A. Apélase á súa 
responsabilidade e adquiren a obriga de dar este aviso ao profesorado ou a un subalterno. 

 
• Os titores especialmente, e o resto do profesorado en xeral, incidirán ante o alumnado na 

necesidade da súa colaboración e das graves consecuencias que podería ter unha actitude 
insolidaria co resto da comunidade. 

 
• Se algún profesor detecta na súa aula un absentismo que se aproxime ao 20% marcado pola 

Consellería de Educación, anotará nun folio o nome de todos os alumnos ausentes e o grupo 
ao que pertencen e farallo chegar a través dun alumno ou persoalmente, segundo a gravidade 
que estime, ao membro do Equipo Directivo que se atope de garda. 

 
• Recibida esta notificación intentarase un contacto telefónico de urxencia coas familias para 

determinar a causa do absentismo e valorar as decisións que tomar. 
 

MEDIDAS PERSOAIS DE PREVENCIÓN 
 

O protocolo dado pola Consellería de Educación e O.U. establece o seguinte: 
 
• Permanecerase na casa se se teñen síntomas de gripe. 

 
• Cubrirase a boca e o nariz ao tusir e esbirrar con panos de papel e botaranse ao lixo (nunca 

ás papeleiras azuis de reciclaxe de papel). Todos os alumnos (e o resto de membros da 
comunidade educativa) virán ao Centro provistos de panos de papel. 

 
• Desde o momento no que apareza o primeiro caso de Gripe A quedará rigorosamente 

prohibido o préstamo de panos, polo risco de contaxio que supón. Na Conserxería haberá 
panos para atender casos de emerxencia. 

 
• Se non se teñen panos de papel, tentarase tusir e esbirrar sobre a manga da camisa para 

evitar a contaminación das mans. 
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• Lavaranse as mans frecuentemente con xabón (durante 15-20 segundos) todas as veces que 
sexa posible. 

 
• Evitarase tocar coas mans, na medida do posible, os ollos, o nariz ou a boca. 

 
• Non se compartirán os obxectos persoais de hixiene ou aseo (vasos, toallas, panos de 

papel...). 
 

• Non se chupará o material escolar ou calquera obxecto propio nin alleo. 
 

• Airearanse con frecuencia as aulas e outras estancias (sempre ao rematar cada sesión 
lectiva). 

 

Cales son os denominados “grupos de risco”? 
 
Actualmente, os datos dispoñibles son insuficientes para determinar dunha maneira moi precisa 
quen ten maior risco de complicacións da gripe A(H1N1)v. Así pois, neste momento, considéranse 
os mesmos grupos de risco que para a gripe común. 
 
Estes grupos son: 
 

• Embarazo (especialmente no segundo e terceiro trimestre). 
• Enfermidades cardiovasculares crónicas (excluíndo a hipertensión). 
• Enfermidades respiratorias crónicas (que inclúe asma, displasia broncopulmonar e fibrose 

quística e asma moderada-grave persistente). 
• Diabetes mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxico. 
• Insuficiencia renal moderada-grave. 
• Hemoglobinopatías e anemias moderadas-graves. 
• Asplenia. 
• Enfermidade hepática crónica avanzada. 
• Enfermidades neuromusculares graves. 
• Inmunodepresión (incluída a orixinada polo VIH, fármacos ou receptores de transplantes) 
• Obesidade mórbida. 
• Persoas menores de 18 anos de idade a tratamento crónico con aspirina, para evitar a 

síndrome de Reye. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO 
 
Tal como se establece nos protocolos de actuación dados polas consellerías, o Centro reserva un 
espazo para o illamento temporal e a atención a persoas con síntomas de gripe. Será o Seminario 
1.08, utilizado o curso pasado como Recuncho da Lingua. Este espazo é ventilado e facilmente 
accesible. Durante o presente curso será utilizado exclusivamente para este fin e pasará a 
denominarse “SALA DE ATENCIÓN A PERSOAS ENFERMAS”. 
 
O Centro proverá de xel de hidro-alcohol a toda persoa que teña que facer uso deste espazo, para o 
que haberá nela un dispensador, ademais de panos de papel desbotables e mascarillas hixiénicas. 
Outros dispensadores de xel atoparanse na Conserxería, na Secretaría e nos despachos de Dirección. 
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O Centro porá a disposición do alumnado xabón e papel secante nos servizos, condicionando a súa 
reposición a un uso racional do mesmo. Nos servizos dos profesores e persoal non docente xa está 
dispoñible. 
 
O Centro porá a disposición dos alumnos que o necesiten de forma urxente e esporádica panos de 
papel desbotables, pero non pode asumir a subministración dos mesmos a todo o alumnado. No 
caso de que se detecte que algún alumno ven habitualmente sen eles avisarase aos seus pais ou 
titores, facéndolles notar a necesidade de proverse dos mesmos. 
 
O Centro non pode asumir a dotación de toalliñas desinfectantes para todos os alumnos que as 
queiran usar, polo que se recomenda que as traian da casa. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 
• Abrir as fiestras para ventilar cantas veces consideren necesario, e sempre ao finalizar a 

sesión lectiva. 
 

• Responsabilizarse, ao rematar a primeira sesión lectiva da mañá, de anotar as ausencias para 
o control do absentismo no impreso que haberá na Conserxería. 

 
• De ser o caso, avisar inmediatamente do exceso de absentismo (se se aproxima ao 20% da 

aula) anotando nunha folla os nomes dos alumnos ausentes e o curso e grupo ao que 
pertencen e facéndoa chegar por medio dun alumno ou del mesmo ao Vicedirector ou, no 
seu defecto, a outro membro do Equipo Directivo. 

 
• Se se sospeita que un alumno está na aula e ten gripe avisará inmediatamente ao profesor de 

garda ademais de ao Vicedirector (responsable do seguimento da mesma) ou a outro 
membro do Equipo Directivo. En todo caso, o profesor de garda comunicará o incidente a 
un membro do Equipo Directivo o antes posible e levará o alumno á Sala de Atención a 
Persoas Enfermas, permanecendo pendente del ata que o veñan a recoller. 

 
• Se aparecese no Centro algún caso de Gripe A, o profesorado porá especial atención se 

observa que algún alumno pide reiteradamente panos de papel aos seus compañeiros, 
indicándolle que debe traelos el, e o enviará a Conserxería para que lle presten algúns. 

 
• Se un profesor estima que un alumno debe lavar as mans por ter esbirrado ou por tusir, 

enviarao ao baño para que proceda ao lavado das mesmas. 
 

• O profesorado en xeral e os Titores en particular colaborarán coa Vicedirección na 
transmisión de información e na vixilancia do cumprimento das normas específicas que se 
diten sobre este particular. 

 
• Cando un profesor se percate de que é el quen contraeu a gripe A, deberallo comunicar ao 

Vicedirector e quedar na casa ata pasar 24 horas sen febre despois de deixar o tratamento 
para baixala, agás que os facultativos lle fagan outra recomendación. 

 
• Os profesores avisarán na Secretaría do Centro de calquera cambio no seu número de 

teléfono ou de correo electrónico, de xeito que poidan ser localizados se fose necesario. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO 
 
• O alumnado cumprirá estritamente as normas que lles indiquen os seus profesores sobre este 

tema. En caso de incumprimento poderán ser sancionados. 
 

• Se algún alumno detecta ter síntomas da gripe A deberao comunicar inmediatamente ao 
Centro. 

 
• Non deberán incorporarse ao Centro e quedarán na casa ata pasar 24 horas sen febre 

despois de deixar o tratamento para baixala, agás que os médicos lle fagan outra 
recomendación. 

 
• O alumnado que vai utilizar material informático, deportivo, musical, ferramentas, etc. 

poderá levar un paquete de toalliñas antisépticas para limpar as súas mans antes e despois do 
seu uso. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS PAIS/NAIS 
 
• Os pais ou titores avisarán inmediatamente ao Centro no caso de que o seu fillo sexa 

diagnosticado como enfermo de gripe. 
 

• Aseguraranse de que o seu fillo non acode ao Centro e quedará na casa ata pasar 24 horas 
sen febre despois de deixar o tratamento para baixala, agás que os médicos lle fagan 
outra recomendación. 

 
• Virán recoller o seu fillo o antes posible cando sexan avisados polo Centro de que este 

presenta síntomas de gripe. 
 

• Aseguraranse de que o seu fillo leva panos de papel desbotables á clase todos os días. 
 

• Concienciarán ao seu fillo do perigo de contaxio que supón coller o material ou obxectos 
persoais doutro alumno, chupar obxectos propios ou alleos, etc. 

 
• Os pais/nais indicarán un número de teléfono no que poidan ser localizados de forma 

inmediata se fose necesario. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS SUBALTERNOS 
 
• Os subalternos avisarán na Secretaría do Centro de calquera cambio no seu número de 

teléfono ou de correo electrónico, de xeito que poidan ser localizados se fose necesario. 
 

• Este persoal colaborará co Vicedirector ou con calquera outro membro do Equipo Directivo 
na aplicación deste protocolo. 

 
• Se algún subalterno detecta ter síntomas da gripe A deberao comunicar o antes posible ao 

centro e quedará na casa ata pasar 24 horas sen febre despois de deixar o tratamento 
para baixala, agás que lle fagan outra recomendación 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN 

• O persoal de Administración avisará inmediatamente ao Vicedirector (ou a outro membro do 
Equipo Directivo) de calquera solicitude dos pais dos alumnos para que o seu fillo/a 
abandone o centro, especialmente se indica que ten síntomas de gripe A. 

 
• Manterá un listado actualizado cos teléfonos e correos electrónicos do toda a comunidade 

educativa. 
 

• Se algún membro do persoal de Administración detecta ter síntomas da gripe A deberao 
comunicar o antes posible ao centro e quedará na casa ata pasar 24 horas sen febre 
despois de deixar o tratamento para baixala, agás que os médicos lle fagan outra 
recomendación. 

 
• O persoal de Administración avisará de calquera cambio no seu número de teléfono ou de 

correo electrónico, de xeito que poida ser localizado se fose necesario. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS LIMPADORAS 
O Protocolo establecido pola Consellería de Educación e O.U. sinala que deberá pedírselles a 
colaboración ás empregados da limpeza para que extremen o seu cometido. 
 
En concreto pídeselles: 
 

• Que ventilen diariamente todas as dependencias do centro mentres fan a limpeza do mesmo. 
 

• Que poñan especial coidado na limpeza das zonas de uso e contacto frecuente, como son 
interruptores, tiradores das portas, teléfonos, portas das taquillas dos alumnos, pasamans, 
mesas e cadeiras, abridores das fiestras, manivelas das persianas, e resto do mobiliario das 
aulas, … 

 
• Terán especial coidado na limpeza dos baños. 

 
• Terá especial significación a limpeza das aulas e dos equipos informáticos, que deberán 

limpar a diario cun pano escasamente húmido, asegurándose antes que están apagados, e 
pasarán o pano con detención sobre os teclados e ratos. 

 
• Nas aulas con materiais específicos (música, tecnoloxía, educación física), procederán a 

limpar os mesmos de forma minuciosa e diaria. 
 

• Porán énfase na limpeza das aulas nas que se detecte algún caso de enfermidade, así como 
dos lugares e obxectos cos que estas persoas entren en contacto; para facer esta limpeza 
utilizarán guantes de látex obrigatoriamente e retirarannos antes de pasar a outra estancia 
para non contribuír á propagación dos microorganismos. 

 
• Ventilarán e limparán diariamente e a fondo a Sala de Atención a Persoas Enfermas. 

 
• Ao comezar a xornada laboral comprobarán en Conserxería as notificacións que lles 

informen dos lugares e obxectos mencionados no parágrafo anterior. 
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• Baleirarán diariamente as papeleiras e cambiarán as bolsas de plástico con frecuencia. 
 

• Se algún membro do persoal de limpeza detecta ter síntomas da gripe A deberao comunicar 
o antes posible ao centro e quedará na casa ata pasar 24 horas sen febre despois de 
deixar o tratamento para baixala, agás que os médicos lle fagan outra recomendación. 

 
• O persoal de limpeza avisará na Secretaría do centro de calquera cambio no seu número de 

teléfono ou de correo electrónico, de xeito que poida ser localizado se fose necesario. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PERSONAL DE CAFETERÍA 

• Deberán ter un coidado preferente na limpeza da louza de uso común: vasos, tazas, 
culleres… e do mobiliario da cafetería: mostrador, mesas, cadeiras… 

 
• Se algún membro do persoal de cafetería detecta ter síntomas da gripe A deberao comunicar 

o antes posible ao Centro e quedará na casa ata pasar 24 horas sen febre despois de 
deixar o tratamento para baixala, agás que os médicos lle fagan outra recomendación. 

 
• O persoal de cafetería avisará na Secretaría do centro de calquera cambio no seu número de 

teléfono ou de correo electrónico, de xeito que poida ser localizado se fose necesario. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PERSONAL DO SERVIZO DE TRANSPORTE 

• O persoal do servizo de transporte prestará especial atención á limpeza con auga e 
deterxente das superficies interiores do autobús, pomos das portas, varandas… e aireará con 
frecuencia os autobuses. 
 

• Terán dispoñibles no autobús panos de papel desbotables e un caldeiro ou papeleira con tapa 
e bolsa de plástico no seu interior. 
 

• A empresa avisará ao Centro inmediatamente se o persoal do servizo de transporte é 
diagnosticado como enfermo de gripe. 

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN: 

• Consellería de Educación e O.U: . .  881 999 200 
• Consellería de Sanidade: . . . . . . . . . Consultas non urxentes . . . 902 400 116 

Urxencias Sanitarias . . . 061 
• Seccións de Epidemioloxía: . . . . . . . A Coruña . . .  981 155 835 

Lugo . . . 982 292 114 
Ourense . . . 988 066 339 
Pontevedra . . . 986 885 872 

• Portal educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: 
http://www.edu.xunta.es/portal/ 

• Consellería de Sanidade: www.galiciasaude.es/gripe 
• Ministerio de Sanidade e Política Social: http://www.msc.es/ 
• Ministerio de Educación: www.educacion.es 
• Organización Mundial da Saúde: www.who.int/es 
 


