
 

 

Protocolo de actuación COVID 19 

Apartado 
Eliminación e cambios  Procedeuse a eliminar carteis innecesarios

sitios altos outros elementos decorativos
Optimización espazos Cos novas armarios e a nova mesa, 

mobiliario, optimizando agora espazos
Préstamos/devolucións. 
Coarentena  
dos préstamos  

Habilitáronse dúas 
cos números 1 e 2)
profesor do recreo o 
permanecerán en dita caixa 4 horas
iranse alternando por días.

Xogos didácticos Foron xa retirados da biblioteca
Repositorio conserxería 
“Hora de Ler” 

Foi eliminado. O alumnado terá que ter de casa o seu libro

Formación de novos 
usuarios 

No caso do alumnad
Co alumnado de n
titores. As alumnas de 1º FP baixarán á biblioteca por ser un número pequeno.

Información de normas, 
funcionamento, etc. 

O mínimo de carteis.
través dos marcos dixitais

Ordenadores /Equipo de 
música 

Úsanse os seis conectados á rede. 
non se pode usar de forma indivual

Novo aforo Recolocouse o mobiliario para adaptarse ás circunstancias. Hai un total de 17 
postos de traballo para o alumnado e 1 para o profesorado. Están debidamente 
identificados con cor verde. 

Hixiene dos postos de 
traballo 

Cada usuario fará a hixienización unha 
de desinfección. Igualmente o profesorado fará o mesmo co posto de traballo cada 
vez que se use. 

Material de hixiene Tanto no exterior da biblioteca, como dentro dela.
Entrada e saída A entrada faise 

a carón do equipo de música. As dúas portas permanecen sempre abertas, incluso 
nos tempos de lecer, dende que se abran á primeira hora da mañá. 
lecer abrirase para aerear a fiestra exterio

Sinalización Están sinalizados con frechas de cor 
Distancias Ademáis dos gommets de cor verde para identificar os postos de traballo, 

sinalouse a distancia do alumnado en relación coa mesa do profesorado.
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Protocolo de actuación COVID 19 – Biblioteca – 2020/2021
 
Medidas adoptadas 

Procedeuse a eliminar carteis innecesarios, decoración obsoleta, colocando en 
sitios altos outros elementos decorativos. 
Cos novas armarios e a nova mesa, procedeuse a cambios na 

, optimizando agora espazos 
Habilitáronse dúas caixas (unha de cor verde, outra de cor v
cos números 1 e 2) onde os usuarios deixarán os libros unha vez comunicado ao 
profesor do recreo o número de rexistro para a devolución. Os libros 
permanecerán en dita caixa 4 horas, sendo recolocados ao día seguinte
iranse alternando por días.  
Foron xa retirados da biblioteca 
Foi eliminado. O alumnado terá que ter de casa o seu libro

No caso do alumnado de 1º ESO farase  nas horas de titoría
Co alumnado de nova incorporación de 1º Bac farase 
titores. As alumnas de 1º FP baixarán á biblioteca por ser un número pequeno.
O mínimo de carteis. Información igualmente en vídeomarcadores e tamén a 

vés dos marcos dixitais ( un fora, outro dentro) 
Úsanse os seis conectados á rede. Non se prestan auriculares. O equipo de música 
non se pode usar de forma indivual 
Recolocouse o mobiliario para adaptarse ás circunstancias. Hai un total de 17 
postos de traballo para o alumnado e 1 para o profesorado. Están debidamente 
identificados con cor verde.  
Cada usuario fará a hixienización unha vez remate de usalo
de desinfección. Igualmente o profesorado fará o mesmo co posto de traballo cada 
vez que se use.  
Tanto no exterior da biblioteca, como dentro dela. 
A entrada faise pola porta de sempre, saíndo agora pola porta que estaba pechada 
a carón do equipo de música. As dúas portas permanecen sempre abertas, incluso 
nos tempos de lecer, dende que se abran á primeira hora da mañá. 

abrirase para aerear a fiestra exterior 
Están sinalizados con frechas de cor e verde os percorridos de ida e volta
Ademáis dos gommets de cor verde para identificar os postos de traballo, 
sinalouse a distancia do alumnado en relación coa mesa do profesorado.
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, decoración obsoleta, colocando en 

a cambios na organización do 

nha de cor verde, outra de cor vermello, identificadas 
onde os usuarios deixarán os libros unha vez comunicado ao 

rexistro para a devolución. Os libros 
, sendo recolocados ao día seguinte. As caixas 

Foi eliminado. O alumnado terá que ter de casa o seu libro 

nas horas de titoría na súa propia ayla. 
ova incorporación de 1º Bac farase en horas cedidas polos 

titores. As alumnas de 1º FP baixarán á biblioteca por ser un número pequeno. 
deomarcadores e tamén a 

Non se prestan auriculares. O equipo de música 

Recolocouse o mobiliario para adaptarse ás circunstancias. Hai un total de 17 
postos de traballo para o alumnado e 1 para o profesorado. Están debidamente 

vez remate de usalo. Haberá pois material 
de desinfección. Igualmente o profesorado fará o mesmo co posto de traballo cada 

de sempre, saíndo agora pola porta que estaba pechada 
a carón do equipo de música. As dúas portas permanecen sempre abertas, incluso 
nos tempos de lecer, dende que se abran á primeira hora da mañá. Nos tempos de 

e verde os percorridos de ida e volta 
Ademáis dos gommets de cor verde para identificar os postos de traballo, 
sinalouse a distancia do alumnado en relación coa mesa do profesorado. 
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Nova mesa de traballo – 2 postos sinalizado Zona de traballo sinalizada 

  
Porta de entrada Porta de entrada 

  
Caixa para depositar os préstamos Material de desinfección 

 


