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INFORMACIÓN COVID-19 NA UDC (03/11/2020) 
Segundo os datos recibidos a través do correo info.covid@udc.gal, prl@udc.es e dos 
responsables Covid dos centros da UDC desde o inicio do curso, o 21/09/2020, o número casos 
positivos confirmados na UDC a 31/10/2020 son 77. 
A maior parte destes casos proveñen de xuntanzas no ámbito non educativo (familiar, amizades, 
tempo libre etc.) 
Por outra banda, a maioría das corentenas derivan da implementación de medidas preventivas 
na UDC co fin de diminuír a posible transmisión no contorno universitario. 
Desde o comezo do mes de outubro, o número de casos vai en aumento, xa que nos últimos 
sete días se comunicou o maior número de positivos. Esta tendencia é a mesma nos concellos 
da Coruña, Ferrol e Oleiros, en que a UDC ten centros. 
Desde o 15 de outubro comunicáronse 40 positivos. 
Na seguinte táboa pódense ver os positivos e as corentenas desde o inicio do curso e desde o 
15 de outubro, que son os casos que nestes momentos poden estar activos. 
 

ESTATÍSTICAS DESDE o 15/10/2020 ao 30/10/2020 (posibles casos activos) 

POSITIVOS 40 
Estudantes 33 
PAS 5 
PDI 2 

CORENTENA 125 
Estudantes 112 
PAS 9 
PDI 4 

 
ESTATÍSTICAS DESDE O INICIO DO CURSO (21/09/2020) 

POSITIVOS 77 
Estudantes 68 
PAS 6 
PDI 3 

CORENTENA 270 
Estudantes 242 
PAS 14 
PDI 13 

AULAS PECHADAS 0 
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O 22 de outubro comezou a realización de test serolóxicos rápidos Covid na UDC, co obxectivo 
de coñecer a situación inmunolóxica actual da poboación universitaria. Iniciouse co estudantado 
e ampliouse ao PAS, PDI e persoal de capítulo VI. 
Ata o día 02/11/2020 o número de test que se realizaron e os resultados son os que seguen: 

 CAMPUS 
CORUÑA 

CAMPUS 
FERROL TOTAL UDC 

Núm. de citas ofertadas 3381 1872 5253 
Núm. de seroloxías realizadas 3162 1745 4907 
Núm. de IgM positivas 30 1 31 
Núm. de IgM e IgG positivas 3 0 3 
Núm. de IgG positivas 34 22 56 
% IgM positivas 1,04 0,06 0,69 
% IgG positivas 1,17 1,26 1,20 

 
IgM IgG Diagnóstico 

- - Negativo. Vida normal seguindo en todo momento as 
recomendacións sanitarias (uso de máscara, distancia social, 
lavado de mans etc.) 

+ - Fase temperá da infección. Corentena. Comunicación ás 
autoridades sanitarias. Realización de PCR 

+ + Fase activa da infección. Corentena. Comunicación ás 
autoridades sanitarias. Realización de PCR 

- + Fase avanzada da infección. Vida normal seguindo en todo 
momento as recomendacións sanitarias (uso de máscara, 
distancia social, lavado de mans etc.) 

 
 
A Coruña, 3 de novembro de 2020 
 
Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
 


