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Falar de todas as eivas e carencias que presenta o Protocolo de adaptación ao 

contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o 

curso 2020-2021 sería escribir unha longa e soporífera historia.  

Somentes quero destacar a falta de coherencia que demostran as nosas autoridades 

autonómicas (agora a responsabilidade é súa) cando establecen que  para todas 

as persoas de 6 anos en adiante é obrigatorio o uso da máscara aínda que 

se estea ao aire libre e se cumpra a distancia de seguridade de 1,5m, 

mentres que nas aulas se fixa unha distancia física mínima de 1m sen uso 

de máscara.  

Claro que alguén poderá dicirme que son un demagogo e populista (está moi de 

moda) pois non dixen que a consellería fala de 1m cando os alumnos teñan 

orientados os pupitres nun mesmo sentido, que é o que recomenda a OMS. 

Ben, xa está dito. Agora pregunto eu, os rapaces ao longo de toda a xornada non 

virarán nada nadiña os seus pescozos? De verdade que non? Vale, entón non pasa 

nada. Ademais se a OMS di que con 1m chega non hai nada que discutir, ao fin e 

ao cabo non era a OMS a que dicía aínda a principios de abril que as máscaras non 

eran necesarias? 

Agora que falo da OMS, creo que acaba de aceptar, aínda que lle custou, que a 

covid se transmite polo aire, que pode escapar do nariz de alguén e permanencer 

uns minutos no aire e desprazarse ata a boca e o nariz doutra persoa. Pero isto non 

debe preocuparnos posto que o risco de transmisión polo aire en interiores depende 

de catro factores: alta ocupación (de 25 a 30 alumnos por aula  non creo que o 

sexa), longa duración (dúas horas e media ata saír o recreo e outras tantas ata a 

saída, tampouco), vocalización forte (escoitou alguén vocalizar forte nalgunha 

ocasión a algún rapaz?), mala ventilación (alguén viu unha aula mal ventilada?). 

En fin, quería eu criticar as nosas autoridades educativas e sanitarias e decátome 

de que non é para tanto, ao fin e ao cabo xa se sabe que aos rapaces non lles afecta 

o virus e malo será que llelo contaxien a pais, avós e demais parentela. Malo será. 
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