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Bo día,  

En resposta ao seu escrito do día 8 de novembro e con número de rexistro 2021/2627011, comunícolle o seguinte:  

Sobre o cepillado de dentes 

O Protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nos comedores dos centros educativos 

(https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_comedores_16_09_20.pdf ) tivo por obxectivo 

aportar medidas de prevención e seguridade específicas para os comedores escolares no curso 2020-2021, tal e 

como se recolle no seu primeiro parágrafo: 

"O  obxectivo   do   presente   documento   é   o   de   incorporar   as   medidas   e   accións 

complementarias  ás  indicadas  no  Protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  Covid-19  nos 

centros  de  ensino  non  universitario  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021  para  os  comedores 

dos  centros  educativos  non  universitarios  de  Galicia." 

Efectivamente o dito protocolo establecía para o curso pasado que "n)  

Queda  eliminada  a  opción  de  cepillado  dos  dentes,  que  deberá  adiarse  á  chegada  ao 

fogar  ou  residencia.".  

Non obstante, o 1 de setembro entrou en vigor o "Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022" que fora xa presentado ao Consello Escolar en 

xullo de 2021 e que incorpora todas as previsións particulares que o curso anterior aparecerán progresivamente 

en protocolos diferencias, deixando de estar en vigor o dito Protocolo específico de comedores que, tal e como 

se mencionou, aplicaba unicamente ao curso 2020-2021.  

O protocolo actualmente en vigor e desde a súa primeira versión do 1 de setembro de 2021, que incorpora todas 

as medidas en vigor en materia de comedores escolares, non recolle este curso prohibición algunha sobre o 

cepillado de dentes. É dicir, o cepillado de dentes está permitido sen restricións desde o 01/09/2021.  

 Sobre os grupos colaborativos 

O Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia realiza, 

como é sabido, un seguimento constante das medidas en vigor previstas no protocolo educativo ou derivadas 

deste. Este Comité conta coa participación de expertos en materia sanitaria que orientan a análise, toma de 

decisións e propostas que correspondan. Perante a evolución epidemiolóxica e de vacinación, así coma o fin da 

situación de emerxencia sanitaria, o Comité valorou a proposta de relaxación de certas restricións educativas 

entre as que están, en efecto, a interacción restrinxida a grupos colaborativos dentro dos grupos de convivencia 

estable, para equiparar, con criterios de seguridade e precaución, a situación social dentro e fóra dos contornos 

educativos. Esta proposta, que implica unha modificación da situación de control sanitario con efectos no trazado 

de posibles contactos estreitos, entre outros, está a ser valorada polas autoridades sanitarias que, sempre desde as 

máximas garantías posibles, decidirán a procedencia desta modificación e, de ser o caso, o momento da súa 

aplicación; sempre en función da evolución da situación epidemiolóxica e dos procesos de vacinación, 

especialmente entre a poboación escolar.  

Un saúdo, 
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