
NON PODERÁN ACCEDER Á FACULTADE

- Persoas con síntomas compatibles coa COVID-19

- Persoas as que se lles diagnosticou a enfermidade e non finalizaron o 
período de illamento

- Aqueloutras que se encontren en período de corentena domiciliaria por 
contacto estreito con algunha persoa con síntomas uo diagnosticada da 
COVID-19.

QUÉ TEÑO QUE FACER?
EN CALQUER CASO SEMPRE INFORMAR

joaquin.gomez.varela@udc.es info.covid@udc.gal prl@udc.gal

CONTACTO ESTREITO CUNHA PERSOA QUE 
CONVIVE CUN POSITIVO

NON PROBAS 
COVID-19 Á 
PERSONA 

CONVIVINTE 
(amig@)

SÍ PROBAS 
COVID-19 Á 
PERSONA 

CONVIVINTE

- O convivinte ponse en Corentena e actividade 
lectiva/profesional en remoto, ata que se poida 
incorporar seguindo as instrucións das 
autoridades sanitarias

POSITIVO

- A persoa convivinte pasará a situación de illamento 
ata que o indiquen as autoridades sanitarias
- EU como membro/a da comunidade universitaria 
seguiréi o protocolo indicado no  punto “Contacto 
estreito cun positivo”, ENTRO EN CORENTENA, ETC.

AUTORIDADES 
SANITARIAS

NEGATIVO - A persoa CONVIVINTE seguirá coa su actividade 
normal,  EU MEMBRO/A DA UDC TAMÉN

joaquin.gomez.varela@udc.es 

info.covid@udc.gal

prl@udc.gal

INFORMO 
REGULARMENTE

Ex. Teño contacto estreito cun/cunha amig@ que na súa casa ten un 
positivo (pai, nai etc.)

- EU, estudante da UDC, son un CONTACTO CASUAL 
CUN POSITIVO, e CONTINUO A MIÑA VIDA NORMAL E 
REALIZO UNHA VIXILANCIA PASIVA

INFORMO a

joaquin.gomez.varela@udc.es 

info.covid@udc.gal
prl@udc.gal
Profesores/as das materias

Deciden

Deciden

QUÉ TEÑO QUE FACER?

- Estar no mesmo lugar que un caso posible, probable ou confirmado 
mentras esta persoa presentaba síntomas, a unha distancia menor de 2 
metros

- Persoas que compartisen o mesmo espacio pechado (despacho, sala, 
recinto deportivo, espectáculo, avión, etc.) con outra persoa contaxiada, 
probable ou posiblemente, durante máis de 15’ seguidos mentres a persoa 
presentase síntomas.

- Calqueira persoa do ámbito sanitario/asistencial que proporcionase coidados 
mentres a persoa presentaba síntomas: traballadores sanitarios que non 
utilizaron as medidas de protección axeitadas, familiares o persoas que teñan 
outro tipo de contacto físico similar

COMUNICAR UN CASO DE COVID-19 POSIBLE, PROBABLE OU 
CONFIRMADO

CONTACTO ESTREITO  CUN POSITIVO

- Estar no mesmo lugar que un caso posible, probable ou confirmado 
mentras esta persoa presentaba síntomas, a unha distancia menor de 2 
metros

- Persoas que compartisen o mesmo espacio pechado (despacho, sala, 
recinto deportivo, espectáculo, avión etc.) con outra persoa contaxiada, 
probable ou posiblemente, durante más de 15’ seguidos mentres a persoa 
presentase síntomas.

- Calqueira persoa do ámbito sanitario/asistencial que proporcionase coidados 
mentres a persoa presentaba síntomas: traballadores sanitarios que non 
utilizaron as medidas de protección axeitadas, familiares o persoas que teñan 
outro tipo de contacto físico similar

NON PROBAS COVID-19

SÍ PROBAS

- Corentena e actividade lectiva en remoto, ata que se 
poida incorporar seguindo as instrucións das 
autoridades sanitarias

POSITIVO

- Pasará a situación de illamento ata que o indiquen 
as autoridades sanitarias
- O/A médico de cabeceira dará baixa médica e 
realizará estudo de contactos no medio educativo  e 
fóra deste

AUTORIDADES SANITARIAS

QUE TEÑO QUE FACER?

NEGATIVO
- Corentena e actividade lectiva en remoto, ata a data 
na que poida incorporarme seguindo as instrucións 
das autoridades sanitarias

joaquin.gomez.varela@udc.es 

info.covid@udc.gal

prl@udc.gal

1º. PÓÑOME EN CORENTENA

2º. INFORMO ÁS AUTORIDADES 
SANITARIAS

3º QUEDO Á ESPERA das accións que 
adopten

4º Informar aos responsables da miña 
Facultade e da UDC

INFORMO 
REGULARMENTE

joaquin.gomez.varela@udc.es 

info.covid@udc.gal

prl@udc.gal
Profesores/as das Materias

TANTO SE ES CONTACTO PRÓXIMO COMO SE NON:

- Se tes febre ou tose chama ao teu centro de saúde ou ao 900 400 116

- Se tes sensación de falta de aire, empeoramiento ou sensación de 
gravedad chama ao 061

- Para mais información consulta www.coronavirus.sergas.gal 

CUBRO FORMULARIO 
DE INCIDENCIAS

CUBRO FORMULARIO DE 
INCIDENCIAS POR CADA 
CAMBIO NA MIÑA 
SITUACIÓN

CUBRO FORMULARIO 
DE INCIDENCIAS POR 
CADA CAMBIO NA MIÑA 
SITUACIÓN

CUBRO FORMULARIO 
DE INCIDENCIAS

CUBRO FORMULARIO 
DE INCIDENCIAS

Profesores das Materias


