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FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO 
RESUMO DO PROTOCOLO. ESCENARIO DE 

NORMALIDADE ADAPTADA 

1. A páxina web da FCETOU será a guía de información sobre as
medidas e novidades que atinxan a nosa facultade durante o
vindeiro curso 2020/2021. En concreto a información máis relevante do
actual escenario de normalidade adaptada (presencialidade da
actividade lectiva) estará en:

http://fcetou.uvigo.es/gl/facultade/prevencion-de-riscos-laborais/

http://fcetou.uvigo.es/gl/avisos/

2. Enviaranse periodicamente correos ao profesorado a través de
listas e ao alumnado través do espazo de coordinación.

3. Faranse publicacións nas redes sociais da FCETOU.

4. O Decanato estará a disposición do profesorado e alumnado durante
todo o curso, para resolver e aclarar dúbidas. Os podedes dirixir a
calquera membro da equipo decanal.

5. Os coordinadores COVID-19 da FCETOU son:

o Decana da Facultade: María Montserrat Cruz González, 
decano.eto@uvigo.es, TLF: 988 368 719

o Secretario da Facultade: Alberto Vaquero García,
secretario.facultade.eto@uvigo.es, TLF: 988 368 762  

Se durante a actividade da FCETOU alguén presenta síntomas que 
puideran estar asociados da COVID-19, contactarase con calquera 
destas dúas persoas. 

6. Actuacións a realizar antes da chegada á FCETOU:

• Ninguén deberá acudir a FCTEOU con síntomas compatibles cunha
infección COVID-19 (Ver Anexo I).

• O alumnado e o profesorado con estes síntomas avisará ao seu
centro de saúde e comunicará aos coordinadores COVID-19 da
FCETOU o seu estado, para que tomen as medidas oportunas.

• O alumnado debe ter certeza do seu médico de atención primaria. No
caso de alumnado desprazado, debe ter actualizado o medico e
centro médico de desprazados.
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7. Medidas de hixiene e seguridade da comunidade universitaria da 
FCETOU 
 

• É obrigatorio o uso da mascara en todo o recinto da FCETOU (Plan 
de Prevención e Control da FCETOU; Resolución do 17 de xullo de 
2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que 
se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de 
xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas 
medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de 
Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-
19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha 
nova normalidade; Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría 
Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade 
do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo 
que se introducen determinadas modificacións nas medidas de 
prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada 
pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición 
cara a unha nova normalidade e Resolución do 12 de xuño de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá 
publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño 
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á 
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III 
do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e Orden 
SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o 
uso obrigatorio da máscara durante a situación de crise sanitaria 
ocasionada pola COVID19.  

• Todo o alumnado e profesorado permanecerá obrigatoriamente coa 
mascara de protección durante as horas de clase, aínda que se 
cumpran o distanciamento ou existan biombos de protección. 

• Antes de entrar nas aulas o alumnado e o profesorado debe botar o 
xel hidroalcoholico nas mans. Para iso, en cada aula existe un 
dispensador. 

• O alumnado entrante así como o profesorado que vai impartir as 
clases nunha aula deberá limpar os seu espazo de traballo. Para iso 
en cada aula haberá panos de papel e un líquido virucida. 

• Nos laboratorios de informática tamén será preciso que cada usuario 
limpe o seu espazo, ao igual que no resto das aulas. Disporase  de 
luvas e dun film protector para os teclados, que se deberá desbotar 
despois de cada uso nas papeleiras instaladas. Para previr riscos de 
contaxio, recomendase que os usuarios dos laboratorios de 
informática (profesorado e alumnado) leven o seu portátil. 

• Todos os residuos botaranse nas papeleiras postas nas aulas, non 
se poden portar residuos polos corredores . 
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• De darse o caso que algún alumno non poda levar mascara, debe 
comunícalo de inmediato aos coordinadores COVID-19, indicando os 
motivos establecidos nas diferentes normativas e protocolos, para 
tomar as medidas oportunas. 

• As paradas e reunións nos corredores non están permitidas. Tanto o 
profesorado como o alumnado deberán percorrer só os corredores 
para mudar de espazo de docencia. 

• Habilitaranse dous seminarios de descanso que poderán ser utilizados 
polo alumnado (seminarios 0.3 e 0.4 no andar 0) que desexe 
permanecer no centro no horario lectivo e non teña clases de ningunha 
materia. 

• Cada un dos postos habilitados nas clases para o alumnado e 
profesorado contará cun código QR, co obxectivo de coñecer que 
alumno/profesor ocupou cada espazo en cada clase. Tanto o 
alumnado como o profesorado deberá ler co seu móbil o código QR e 
completar a información que se lle pide. O anterior é imprescindible 
para saber a ocupación dese posto, polo que o profesorado deberá 
recordar ao alumnado a necesidade de facelo en cada clase. 

8.Titorías  

• Segue a recomendarse que as titorías sexan non presenciais a través 
do campus remoto. 

• O acceso ao alumnado aos andares 3º, 4º e 5º non estará permitido. 
Só poderán acceder con cita previa e consentimento do profesorado. 

• Os despachos virtuais do profesorado deberán figurar na plataforma 
de teledocencia da UVigo, na información xeral da materia. 

9.Circulación dentro da FCETOU 

• A porta principal do edificio será de entrada e saída. A porta de entrada 
da FCETOU será o acceso principal e habilitaranse dúas saídas: 
unha xeral pola porta principal e outra accesoria pola porta de 
servizo esquerda, no andar 0. E preciso que tanto o alumnado 
como o profesorado realice o percorrido seguindo as frechas 
indicadas no chan. 

• O alumnado deberá circular soamente entre o andar 0, 1ª e 2ª, onde se 
atopan as aulas de docencia. 

• Seguiranse as frechas marcadas no chan e nas paredes: as frechas 
verdes indican a preferencia e o sentido; as frechas vermellas indican a 
non preferencia e o sentido. 

10. Para o ben de toda a comunidade de FCETOU é imprescindible o 
cumprimento das indicacións expostas. 

 

En Ourense, a 14 de setembro de 2020 

A Equipa Decanal  
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ANEXO I: TEST DE AUTOAVALIACIÓN COVID-19 

 

 

Esta autoavaliación é útil para identificar a sospeita dunha infección por 
COVID-19, é preciso realizala antes de acudir ao centro. De presentar 
calquera destes síntomas debe solicitarse unha cita médica no seu centro 
de saúde. 

 

1. ¿Presentou nas últimas dúas semanas? 
a. Síntomas respiratorios 

i. Febre maior de 37.5ºC 
ii. Tose seca 
iii. Dificultade respiratoria 

b. Outros síntomas 
i. Fatiga severa 
ii. Dor muscular 
iii. Falta de olfato  
iv. Diarrea 

 
2. ¿Actualmente ten algún destes síntomas? 

 
3. ¿Tivo contacto nas últimas dúas semanas cun caso? 

 
 

a. Confirmado da COVID-19 
b. En illamento por sospeita de contaxio da COVID-19 

 
4. ¿Conviviu nas últimas dúas semanas cun caso? 

 
a. Confirmado da COVID-19 
b. En illamento por sospeita de contaxio pola COVID-19 

 


