
Rúa Estocolmo, 8
15707 – San ago de Compostela

anpasgalegas@gmail.com
www.anpasgalegas.gal

h ps://www.facebook.com/anpasgalegas/
h ps://twi er.com//ANPASGALEGAS

Tel 610 616 968 - 600 699 293

Prezado Conselleiro,

O curso 2020-21 comezaba acompañado dunha serie de protocolos a aplicar no ámbito da educación,

entre os que se encontraba o Protocolo de Prevención da Transmisión da COVID-19 nos Comedores

dos Centros Educa vos Non Universitarios, obxecto deste escrito.

Este protocolo non foi revisado dende o momento da súa aprobación o 16 de setembro de 2020, polo

que as medidas indicadas no mesmo seguen a ser aplicadas nos centros educa vos.

Unha das medidas de maior controversia é a “n) Queda eliminada a opción de cepillado dos dentes,

que deberá adiarse á chegada ao fogar ou residencia”. Esta medida non pode xus ficarse por razóns

sanitarias cando o feito de non lavar os dentes pode dar lugar a maiores prexuízos que beneficios

nese sen do.

Entendemos  que  os  centros  teñen  capacidade  para  organizar  o  lavado  de  dentes  tomando  as

precaucións necesarias en canto a distancias e grupos de convivencia estable, polo que esta medida

está totalmente inxus ficada.

Pensemos  que aplicando  a  prohibición  de  lavar  os  dentes  a  unha  crianza usuaria  do servizo  de

almorzos, esta pasará toda a mañá na xornada lec va sen a axeitada hixiene bucal. Se a isto sumamos

a posibilidade,  en absoluto remota,  de que a mesma crianza fique a xantar no mesmo comedor

aumenta  e  incluso  que  unha  vez  saia  non  se  dirixa  á  súa  casa,  empeora  exponencialmente  a

capacidade de resposta fronte ás caries e outros trastornos bucodentais.

Por outra banda, non podemos compar r a estas alturas a prohibición de sentarse máis de 6 crianzas

do mesmo grupo burbulla na mesma mesa, xa que no resto dos ámbitos esta medida xa non existe.

Consideramos, polo tanto, que esta medida debería ser tamén modificada.

Solicitamos que se revise na maior brevidade posible o  Protocolo de Prevención da Transmisión da

COVID-19  nos  Comedores  dos  Centros  Educa vos  Non  Universitarios,  contemplando  as  medidas

necesarias de prevención da Covid sen descoidar as de prevención das caries.
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