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1. OBXECTO E VALIDEZ 

 

A presente Guía ten como obxectivo determinar as condicións dos centros e lugares de traballo, e 

as medidas preventivas e de protección persoal necesarias fronte á propagación da COVID-19, 

para o desenvolvemento das actividades presenciais que se realizan na USC. 

 

As medidas preventivas relacionadas nesta Guía están orientadas á protección fronte á 

propagación da COVID-19 e en ningún caso substitúen as avaliacións de riscos dos centros da 

USC, que establecen as medidas a adoptar en cada posto de traballo para prevención dos riscos 

laborais. Igualmente seguen sendo de cumprimento obrigado as distintas normas de seguridade 

elaboradas para control dos riscos de determinadas actividades. 

 

As medidas que se recollen na presente Guía deben entenderse referidas a postos de traballo que 

teñen unha baixa probabilidade de exposición, en tanto que non se presta atención directa ao 

público ou esta se realiza a máis de 1,5 metros de distancia ou con medidas de protección 

colectiva que evitan o contacto. Deberán ser obxecto de avaliación específica por parte do 

Servizo de Prevención de Riscos aqueles postos de traballo nos que se dea algunha das seguintes 

condicións: 

 

- Exposición de risco: aquelas situacións laborais nas que se pode producir un contacto 

estreito cun caso sospeitoso ou confirmado de infección por COVID-19. 

- Exposición de baixo risco: aquelas situacións laborais nas que teña lugar unha relación cun 

caso sospeitoso, sen que teña lugar un contacto estreito. 

 

Enténdese por “contacto estreito” cando se proporcionase coidados (persoal sanitario, por 

exemplo) mentres o caso presentaba síntomas sen utilizar as medidas de protección adecuadas, 

ou cando se convivise cun caso mentres presentaba síntomas a unha distancia menor de dous 

metros durante un tempo de polo menos 15 minutos. 
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A obrigada adaptación á evolución da crise sanitaria e ás revisións da documentación legal e 

técnica de referencia fai que esta Guía estea suxeita a unha permanente actualización. 

 

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSOAL  

  

- Manter a distancia mínima de seguridade entre persoas de 1,5 metros. 

- Utilizar máscara todas as persoas que concorran nun mesmo espazo. 

- Evitar o saúdo con contacto físico. Non dar a man nin bicarse. 

- Lavar as mans con auga e xabón durante un mínimo de 40 segundos antes de entrar nos 

lugares de traballo e ao saír. 

- Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico despois de contacto con superficies, documentos 

ou calquera obxecto que poida ser de uso compartido. Se as mans están sucias, lavalas con 

auga e xabón antes de usar o xel desinfectante. 

- Lavar/desinfectar as mans antes e despois de utilizar máscara ou outro material dun só uso. 

- Taparse a boca e o nariz cun pano dun só uso ou, no seu defecto, coa parte interior do 

cóbado, ao tusir ou esbirrar. 

- Depositar o material hixiénico dun só uso (panos, máscaras, etc.) na bolsa de lixo en 

recipiente de apertura de pedal que se habilite ao efecto. 

- Minimizar o contacto das mans coa boca, ollos e nariz a menos que se lavaran previamente. 

- Limitar a circulación de documentos en papel. 

- Evitar compartir ferramentas, materiais, utensilios de traballo ou calquera tipo de obxecto. 

- No caso do material de uso común, desinfectalo antes e despois do seu uso. 

- Desinfectar previamente os utensilios e material a utilizar. 

- Lavar e desinfectar as mans antes e despois de pulsar os botóns de equipos de uso común, 

como as máquinas de autoservizo. 

- Utilizar preferentemente as escaleiras. Cando sexa necesario utilizar os ascensores, o uso 

preferente será tamén individual. Se non fora posible, a ocupación máxima será do cincuenta 
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por cento da súa capacidade e será obrigatorio o uso da máscara por parte das persoas 

ocupantes. 

- Evitar os desprazamentos entre edificios e centros de traballo e permanecer no lugar de 

traballo. 

- Reforzar as medidas de hixiene persoal en ambientes de traballo e en calquera escenario de 

exposición. 

 

3. CENTROS E LUGARES DE TRABALLO 

 

a) Ventilación 

 

- Ventilar frecuentemente as dependencias do centro. 

- Como mínimo, ventilaranse diariamente ao inicio e ao final da xornada e ao final de cada 

uso. Durante cinco minutos, ou dez se o espazo estaba ocupado previamente.  

- Sempre que sexa posible manteranse abertas as portas e ventás das estancias durante as 

actividades que se realicen, para facilitar a máxima ventilación 

- Evitar a recirculación do aire e reforzar a limpeza dos filtros de aire. 

 

b) Limpeza e desinfección 

 

- Limpar e desinfectar lugares de traballo, lugares de uso común, instalacións e equipos de 

traballo. 

- Limpar máis a miúdo e con especial atención as superficies de contacto frecuente.  

- A limpeza efectuarase diariamente e reforzarase naqueles espazos que o precisen pola súa 

intensidade de uso, como os aseos. 

- Limpar cada área de traballo utilizada en cada cambio de quenda ou xornada. 

- Para desinfección, utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparada no 

momento ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados. 
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- No caso de apertura do centro despois dun tempo de inactividade, efectuarase a limpeza que 

viña sendo habitual.  

- Cada centro determinará e supervisará, en cada momento, as necesidades de limpeza e 

desinfección en función dos postos de traballo e zonas comúns utilizadas e da súa intensidade 

de uso. 

- Os traballadores/as deberán manter limpos os seus obxectos e utensilios de traballo persoais, 

como teléfono e dispositivos electrónicos. 

- No caso de que se empreguen uniformes ou roupa de traballo, procederase ao lavado e 

desinfección regular destes, seguindo o procedemento habitual. 

 

c)  Hixiene 

 

- Contar permanentemente con dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada do centro e 

aseos e nos lugares de traballo para hixiene das mans á entrada, saída e sempre que sexa 

preciso. 

- Contar permanentemente, en todos os aseos, con dispensadores de xabón para lavar as mans, 

panos dun só uso, papel hixiénico e cubos con tapa, apertura de pedal e bolsas do lixo de 

plástico.  

- Dispor de papeleiras, que se limparán frecuentemente, protexidas con tapa e accionadas por 

pedal para depositar o material dun só uso: panos, máscaras, etc.. 

- Proporcionar aos traballadores/as máscara para a súa utilización obrigatoria. 

- Contar con máscaras cirúrxicas por se alguén presentara síntomas de COVID-19. 

- As persoas alleas ao centro con autorización de acceso deberán levar máscara, que non 

poderá ter válvula de exhalación. 
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d) Sinalización 

 

- Prohibición de acceso en caso de presentar síntomas compatibles coa COVID19, ter 

diagnosticada a enfermidade e non ter rematado o período de illamento ou estar en situación 

de corentena. 

- Lavado de mans nos baños. 

- Desinfección de mans xunto aos dispensadores de xel. 

- Etiqueta respiratoria: Tusir ou esbirrar sobre un pano dun só uso ou, no se seu defecto, sobre 

a parte interna do cóbado e lavar as mans logo de tusir, esbirrar ou sonar o nariz. 

- Uso de aseos, ascensores, máquinas expendedoras e outros equipos de autoservizo. 

- Distancia de seguridade de 1,5 metros. 

- Uso obrigatorio de máscara. 

 

e) Lugares de aseo 

 

- Os aseos serán de uso individual para espazos de ata catro metros cadrados, ademais do/a 

acompañante no caso de persoas que precisen asistencia. 

- En espazos de máis de catro metros cadrados, que conten con máis dunha cabina ou urinario, 

a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas ou urinarios, debendo 

manterse sempre a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

 

f) Vestiarios 

 

- Garantir a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

- En duchas colectivas deixar espazos libres de forma que se garante a distancia de seguridade. En 

espazos superiores a catro metros cadrados e máis dunha ducha, non habilitar máis do cincuenta 

por cento das duchas para a súa utilización. 

- Non xuntar a roupa de traballo coa roupa persoal. Utilizar armarios diferenciados. 



 

 

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS 

Xerencia 

GUIA DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 PARA CENTROS E PERSOAL DA USC 

CON TRABALLO PRESENCIAL 

Edición: 17 

Data: 30/08/20 

 

Páxina 7 de 19 

 

 

4. DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE PERSOAS 

 

- Calcular o aforo máximo para cada zona e lugar de traballo de forma que permita garantir a 

distancia de seguridade de 1,5 metros, tendo en conta a súa superficie, mobiliario, equipos de 

traballo, etc. Aparte do número de traballadores/as terase en conta a posible afluencia de 

persoas alleas aos postos de traballo. 

- Controlar o acceso ao centro, limitándoo aos traballadores/as e persoas debidamente 

autorizadas e evitar a coincidencia masiva de persoas durante os momentos de máxima afluencia 

ou concentración. 

- Deben ordenarse as entradas, saídas, circulación interna e permanencia en lugares comúns e 

lugares de traballo das persoas para evitar agrupamentos e garantir a distancia de seguridade 

de 1,5 metros.  De ser preciso graduar as entradas e saídas. 

- Son medidas que poden contribuír a ordenar entradas, saídas, circulación interna e 

permanencia nas instalacións de forma que se respecte a distancia de seguridade: acoutar e 

redistribuír espazos; sinalizar entradas, saídas e percorridos e utilizar marcas ou barreiras 

físicas para marcar a separación entre persoas. En todo caso, respectaranse as vías de 

evacuación e saídas de emerxencia establecidas nos plans de autoprotección de cada centro. 

- Son medidas de organización do traballo que poden contribuír a evitar a coincidencia masiva 

de persoas: A organización de quendas de traballo, a reincorporación graduada á actividade 

laboral presencial ou a potenciación do teletraballo cando a natureza da actividade o faga 

posible. 

 

5. USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA 

 

O uso de máscara é obrigatorio, en todo momento, para todas as persoas que compartan espazo. 

Non se requirirá o uso de máscara nos seguintes supostos: 
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- Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida 

agravar polo uso da máscara, ou que non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara ou 

que presenten alteracións de conducta que impidan a súa utilización. 

- No interior das habitacións, cando só estean ocupadas polas persoas que se aloxen nelas. 

- Durante a práctica de deporte individual ao aire libre, sempre que se garante unha distancia 

de dous metros entre persoas. 

- Na actividade física e deportiva nas instalacións deportivas, sempre que se garante a 

distancia de seguridade entre persoas. 

- Na piscina, durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado sen desprazarse 

e mantendo a distancia de seguridade. 

- En supostos de forza maior ou situación de necesidade 

- Cando o uso da máscara resulte incompatible coa natureza da actividade, conforme coas 

indicacións das autoridades sanitarias 

 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS ADICIONAIS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES 

 

a) Atención ao público 

 

- A atención ao público realizarase mediante cita previa, sempre que sexa posible e utilizando 

elementos separadores, como anteparos de metacrilato ou similares. 

- Utilizar caixas ou bandexas para que os usuarios/as depositen nelas os documentos evitando 

así o contacto directo. 

- Limpar e desinfectar as mans e superficies de traballo despois de cada persoa atendida. 

- Os/as usuarios estarán obrigados a levar máscara, que non poderá ter válvula de exhalación. 

- De ser preciso, para evitar agrupamentos de persoas e manter a distancia de seguridade en 

todo momento, ordenar a entrada, saída e permanencia dos usuarios/as no lugar de atención 

ao público. 
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- Informar ao público sobre as medidas organizativas que se establezan e sobre a obriga de 

cooperar no seu cumprimento. 

 

b) Servizo Universitario de Residencias 

 

- Para atención ao público, terase en conta o apartado correspondente desta Guía. 

- A ocupación das zonas comúns non poderá superar o setenta e cinco por cento da súa 

capacidade. 

- As chaves ou tarxetas desinfectaranse despois de cada uso. 

- O carro para transporte de obxectos desinfectarase despois de cada uso. 

- Nas zonas de uso común, procederase á limpeza e desinfección frecuente de calquera tipo de 

dispositivo, cadeiras, mesas ou calquera outro mobiliario ou superficie de contacto que 

empreguen distintos usuarios/as. En todo caso, o servizo de limpeza deberá contar cun 

protocolo específico para limpeza das instalacións. 

- Os colexios maiores e as residencias universitarias proporcionarán a todos os/as colexiais e 

residentes información sobre a COVID-19 e as medidas hixiénicas a ter en conta. 

 

c) Condución de vehículos 

 

- Poderán desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo. Ocuparanse en último lugar 

as prazas da fila do condutor. 

- Dispoñer no vehículo de xel hidroalcohólico para hixiene das mans, papel dun só uso e 

papeleira con bolsa de lixo. 

- O vehículo deberá ser utilizado en condicións de limpeza e desinfección. Unha vez finalizada 

a limpeza, e despois de quitar máscara e luvas, lavar as mans con auga e xabón. 

- Cando un vehículo sexa compartido por máis dun condutor, unha vez concluído cada servizo, 

deberán desinfectarse todos os elementos de condución (volante, cambio de marchas, etc.) e 

os picaportes das portas. 

- Será obrigatorio o uso de máscara por parte de todos/as os ocupantes do vehículo. 
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- Dispoñer no vehículo dalgunha máscara por se fose preciso para reposición da de algún 

usuario/a. 

 

d) Bibliotecas 

 

- Para atención ao público terase en conta o apartado correspondente desta Guía. 

- Non se poderá superar o límite do setenta e cinco por cento da ocupación das salas para 

realizar as actividades do servizo bibliotecario. 

- Establecerase un protocolo de recollida e manipulación de material devolto. 

- Igualmente se poderán establecer protocolos para xestión da entrega de material e préstamo 

entre bibliotecas. 

- Informar aos usuarios/as das medidas de prevención fronte á COVID-19 a respectar dentro 

das instalacións e dos protocolos establecidos para prestación dos servizos. 

 

e) Servizo de correo 

 

- Lavar/desinfectar as mans despois da manipulación do correo. 

- Utilizar máscara para clasificar o correo. 

- Ordenar o correo en recipientes separados para cada centro antes da súa distribución. 

- Lavar diariamente as sacas portadoras de correspondencia. Como alternativa, en vez de sacas 

poderán utilizarse caixas de cartón (a modo de exemplo, para sometelas a un proceso de 

corentena, pode utilizarse unha caixa para cada día da semana e centro). 

- Cando se realice a carga/descarga de obxectos, depositaranse en lugares específicos sen 

entrar en contacto con ningunha persoa ou mantendo unha distancia mínima de 1,5 metros. 

- Para utilización de vehículos para traslado do correo terase en conta o establecido ao efecto 

no apartado correspondente desta Guía. 
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f) Conserxerías 

 

- Polo que respecta á atención ao público, terase en conta o establecido no apartado 

correspondente desta Guía. 

- Impedir a concentración de persoas nas proximidades e implantar as medidas para 

cumprimento da distancia de seguridade de 1,5 metros. 

- Para a carga/descarga de obxectos determinar lugares específicos para depositalos, para 

evitar entrar en contacto con outras persoas e manter a distancia de seguridade.  

- O mesmo se establecerá para o intercambio de documentación, podendo habilitar a tal efecto 

caixas ou bandexas. 

- Definir unha zona de espera para persoal de empresas externas, usuarios/as e visitas. 

 

g) Actividades de mantemento (Infraestruturas) 

 

- Ao finalizar a actividade desinfectaranse todas as superficies e dispositivos susceptibles de 

ser manipulados. 

- Esta desinfección levarase a cabo entre quendas ou cambio de usuario/a cando o uso de 

ferramentas e equipos de traballo sexa compartido. 

- Nos desprazamentos ás zonas de traballo, levar sempre xel desinfectante e panos dun só uso. 

- Cando se utilicen vehículos para traslado de persoas ou material, teranse en conta as 

indicacións do apartado correspondente desta Guía. 

 

h) Actividades culturais 

 

Agrúpanse no presente apartado as seguintes actividades: asistencia a actos e espectáculos 

culturais, celebración de congresos, seminarios e conferencias e visitas a exposicións, museos, 

monumentos e outros equipamentos culturais. En xeral, para calquera destas actividades 

cumpriranse as seguintes medidas: 

manelpumar
Resaltado
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- Para a atención ao público teranse en conta as recomendacións do apartado correspondente 

desta Guía. 

- Non se superará o setenta e cinco por cento da capacidade permitida para as instalacións. 

- Inhabilitaranse os asentos que non cumpran coa distancia de seguridade de 1,5 metros. 

- Evitarase, na medida do posible, o paso de persoas entre filas para respectar a distancia de 

seguridade. 

- Evitar aglomeracións na entrada e saída e dentro do recinto. Entrada e saída deberán 

realizarse de forma graduada (por filas ou zonas para a saída), garantindo a distancia entre 

persoas. 

- A apertura de portas realizarase con antelación suficiente para permitir un acceso graduado e, 

de ser preciso, fixaranse franxas horarias para graduar o acceso. 

- Informarase aos usuarios/as sobre as medidas de hixiene e prevención fronte ao COVID-19 

que deben observarse durante a actividade e velarase polo seu cumprimento. 

 

Para o caso específico de actos e espectáculos culturais: 

- Todos os asentos estarán debidamente numerados. 

- De haber pausas intermedias, estas deberán ter a duración suficiente para que a saída e a 

entrada durante o descanso tamén sexa graduada e cos mesmos condicionamentos que a 

entrada e saída de público. 

- Nas actuacións e ensaios de intérpretes ou agrupacións vocais, os/as integrantes da 

agrupación manterán en todo momento a distancia de seguridade entre si e unha distancia 

mínima de 3 metros co público. 

- Nas actuacións e ensaios de agrupacións musicais, os seus integrantes deberán manter a 

distancia de seguridade entre si. Levarán máscara todo o tempo os integrantes que non sexan 

intérpretes de instrumentos de vento ou vocalistas e estes só a quitarán cando interveñan, 

evitando situarse uns fronte aos outros/as. 

 

Para o caso específico de congresos, seminarios e conferencias: 

manelpumar
Resaltado

manelpumar
Resaltado
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- Non se superará o límite máximo de trescentas persoas sentadas para lugares pechados. 

- Non se superará o límite máximo de mil persoas sentadas para actividades ao aire libre. 

- As persoas oradoras, relatoras ou similares poderán quitarse a máscara no momento da súa 

intervención sempre que manteñan a distancia de seguridade entre persoas. 

 

Para o caso específico de visitas a museos: 

- Poderán acoller visitas e realizar actividades culturais ou didácticas. 

- Pódense permitir visitas de grupos de ata un máximo de vinte persoas. 

- Na medida do posible o uso dos elementos expostos deseñados para un uso táctil por parte do 

visitante estará inhabilitado. 

 

Para o caso específico de visitas a monumentos e outros equipamentos culturais 

- Pódense permitir visitas de grupos de ata un máximo de vinte persoas. 

 

i) Actividades deportivas 

 

- Para a atención ao público teranse en conta as recomendacións do apartado correspondente 

desta Guía. 

- A práctica da actividade física e deportiva ao aire libre poderá realizarse de forma individual 

ou colectiva, sen contacto físico e ata un máximo de vinte e cinco persoas de forma 

simultánea. 

- Nas instalacións deportivas poderase realizar actividades deportivas sen contacto físico, en 

grupos de ata vinte e cinco persoas e sempre que non se superen os dous terzos da capacidade 

máxima permitida. 

- Non se compartirá ningún material. No caso de que isto non fose posible, disporase de 

axentes desinfectantes para o seu uso continuado. 

- As bolsas, mochilas ou efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para ese 

fin. 

manelpumar
Resaltado
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- Os deportistas non poderán compartir alimentos, bebidas ou similares. 

- Poñeranse a disposición dos usuarios/as dispensadores de xel hidroalcohólico, panos dun só 

uso e papeleiras de apertura con pedal. 

- Informarase aos usuarios/as sobre as medidas de prevención fronte á COVID-19 que deben 

observar. 

- Cada instalación deportiva publicará un protocolo para coñecemento xeral dos usuarios/as, 

que recollerá as distintas especificacións en función da tipoloxía de instalacións que, de ser o 

caso, poidan preverse nun protocolo básico aprobado polo Centro de Coordinación Operativa 

por proposta da Secretaría Xeral para o Deporte 

 

Medidas adicionais para utilización da piscina: 

- Respectarase o límite do setenta e cinco por cento da súa capacidade, tanto no relativo ao 

acceso como durante a propia práctica deportiva ou recreativa. 

- Nas zonas de estancia das piscinas establecerase unha distribución espacial para procurar a 

distancia de seguridade entre os usuarios/as que non convivan, mediante sinais no chan ou 

marcas similares. Todos os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer dentro do 

perímetro establecido, evitando contacto co resto de usuarios/as. 

- Habilitaranse sistemas de acceso que eviten a acumulación de persoas. 

- Informarase aos usuarios/as, mediante carteis e/ou megafonía, sobre as normas de hixiene e 

prevención que se deberán observar, sinalando a necesidade de abandonar a instalación ante 

calquera síntoma compatible coa COVID-19. 

- Limpar e desinfectar as instalacións, con especial atención aos espazos pechados como 

vestiarios ou baños, antes da apertura de cada xornada. 

- Limpar e desinfectar os diferentes equipamentos e materiais como vasos, liñas de separación, 

material auxiliar de clases, reixa perimetral, caixa de primeiras auxilios, armarios e calquera 

outro que poida entrar en contacto cos usuarios/as. 

- Cumprir coas normas técnico-sanitarias que sexan de aplicación. 
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7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS 

 

En relación con empresas externas que realicen actividade en centros e instalacións da USC: 

- Asegurar o intercambio coas empresas externas de información das normas de prevención e 

incidencias en relación coa COVID-19. 

- Asegurar que as empresas externas coñezan as normas da USC para os centros de traballo nos 

que realicen a súa actividade. 

- Ter en conta a presenza de persoal de empresas externas en centros da USC para a aplicación das 

medidas para asegurar a distancia de seguridade. Esta mesma consideración se terá en conta no 

caso dos usuarios/as. 

 

No caso de que persoal da USC realice actividades laborais en empresas externas: 

- Os lugares de traballo aos que se despracen deberán contar coas condición hixiénicas e de 

distanciamento entre persoas requiridas para evitar a propagación da COVID-19. 

- No caso de que a empresa externa non as proporcionase de antemán, deberán requirírselle as 

normas coas que conte para control da propagación da COVID-19. 

- De ser preciso, dadas as característica do traballo e do desprazamento, deberase proporcionar aos 

traballadores/as que se despracen material desinfectante. 

- Igualmente deberase proporcionar aos traballadores/as que se despracen os equipos de protección 

que precisen, as normas USC de protección fronte á COVID-19 e o aceso ás accións formativas 

que se impartan. 

 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

De forma xeral, sendo de aplicación esta Guía en postos de traballo de baixa probabilidade de 

exposición, non se considera o uso de equipos de protección individual, xa que non tería tal 

consideración a máscara de uso obrigado en espazos nos que concorran persoas. Procedería o uso 
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de máscara FFP2 ou FFP3 UNE-EN149, sen válvula de exhalación, naquelas actividades nas que 

puidese darse a circunstancia de concorrer con outras persoas desprovistas de máscara. 

 

No caso de postos de traballo que, en relación coa COVID-19, se consideren de exposición de 

risco ou de exposición de baixo risco, as avaliacións de riscos específicas que se realicen 

determinarán os equipos de protección individual a utilizar. 

 

Se así o determinara a valoración do Servizo de Vixilancia da Saúde, para protección do persoal 

especialmente sensible facilitarase protección respiratoria FFP2 UNE-EN149 sen válvula de 

exhalación e luvas de protección UNE-EN ISO374.5. 

 

Para evitar contaxios, os casos posibles, probables ou confirmados de COVID-19 deben levar, 

preferentemente, máscara cirúrxica (UNE-EN 14683:2019+AC:2019). 

 

No caso de uso de máscara deben seguirse as seguintes pautas: 

- Antes de poñela,  lavar as mans con auga e xabón ou desinfectante de base alcohólica. 

- Cubrir a boca e a nariz asegurándose de que non haxa espazos entre a cara e a máscara. 

- Evitar tocar a máscara mentres se usa. 

- Quitala por detrás, sen tocar a parte dianteira. 

- Depositala nos contedores habilitados para recollida de material dun só uso. 

- Despois de tirala, lavar as mans con auga e xabón ou desinfectante de base alcohólica. 

- Se fose de máis dun uso, limpala e desinfectala seguindo as recomendacións do fabricante 

 

No caso de uso de luvas de protección debe terse en consideración: 

- Despois de cada utilización deben quitarse, evitando tocar a súa parte externa e depositarse no 

contedor habilitado para material dun só uso. 
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- Mentres se estean utilizando hai que ser conscientes de que, aínda que nos protexan a pel das 

mans, podemos estar trasladando igualmente a contaminación desde as superficies posiblemente 

contaminadas a outras ás que toquemos coas luvas. 

- Se se utilizan as luvas durante tempo prolongado, realizando distintas tarefas e tocando distintos 

obxectos e superficies, habería que lavar as mans como se non se levasen luvas. 

- Hai que lavar/desinfectar as mans despois de desbotar as luvas. 

 

9. PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

Considéranse persoas vulnerables (especialmente sensibles a efectos de prevención de riscos 

laborais) aquelas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar 

crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento 

activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida IMC>40, embarazo e maiores 

de 60 anos. O traballador/a que pertenza a un destes colectivos deberá poñerse en contacto co 

Servizo de Vixilancia da Saúde por correo electrónico (Lugo: mariaangeles.sandar@usc.es , 

Santiago: angeles.tallon@usc ) ou de xeito telefónico nos seguintes números: Santiago: 881 

814520 (Extensións 14520 e 33331) Lugo: 982 822 444 (Extensións 22444 e 22446). 

 

Estas persoas poderán estar activas se están controladas as súas condicións clínicas e coas 

debidas medidas de protección, correspondendo ao Servizo de Vixilancia da Saúde avaliar a 

presenza de persoal da USC especialmente sensible en relación coa infección por SARS-CoV-2, 

establecer a natureza de especial sensibilidade e emitir informe sobre as medidas de prevención, 

adaptación e protección, tendo en conta a existencia ou inexistencia de condicións que permitan 

realizar o traballo sen elevar o risco propio da condición de saúde do traballador/a. 

 

 

 

 

mailto:mariaangeles.sandar@usc.es
mailto:angeles.tallon@usc
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10. XESTIÓN DE CASOS DE COVID-19 

 

Non acudir ao traballo, chamar ao teléfono de atención á COVID-19 ou ao centro de atención 

primaria, seguir as instrucións recibidas e poñer esta circunstancia, á maior brevidade posible, en 

coñecemento do superior xerárquico, quen o comunicará a Xerencia (xerente@usc.gal ), en caso 

de: 

- Presentar sintomatoloxía relacionada coa COVID-19. 

- Estar en illamento domiciliario por diagnóstico por COVID-19 

- Ter estado en contacto estreito con algunha persoa con COVID-19. 

 

Se alguén do centro presenta síntomas por COVID-19, chamar ao 900 400 116 ou ao centro de 

saúde correspondente, seguir as instrucións recibidas e notificalo á  USC a través do correo 

electrónico info.coronavirus@usc.gal . COVID-19 é unha enfermidade que se debe declarar 

obrigatoriamente ás autoridades sanitarias. Se se ten algunha dúbida ou sospeita pódese consultar 

a información facilitada polo servizo de saúde: https://coronavirus.sergas.es/ . No caso de 

percibir que a persoa que inicia síntomas está nunha situación de gravidade ou ten dificultade 

para respirar, chamar ao 112 

 

Cando un traballador/a empece a presentar síntomas deberá comunicalo de forma inmediata ao 

seu superior/a. Á persoa afectada colocaráselle máscara cirúrxica e situarase nunha zona illada que 

conte con ventilación adecuada e cunha papeleira de pedal con bolsa, onde depositar a máscara e 

os panos dun só uso. As demais persoas presentes no lugar de traballo tamén utilizarán protección 

respiratoria. Unha vez evacuada a persoa sintomática procederase á limpeza da súa zona de traballo: 

papeleira, superficies, máquinas, ferramentas, obxectos ou dispositivos. 

 

O Servizo de Vixilancia da Saúde será o encargado de establecer os mecanismos para a 

detección investigación e seguimento dos casos e contactos estreitos, no ámbito das súas 

competencias, de forma coordinada coas autoridades de saúde pública. 

mailto:xerente@usc.gal
mailto:info.coronavirus@usc.gal
https://coronavirus.sergas.es/
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11. MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 

 

Pode accederse á información dos ministerios de Educación e de Sanidade, da Consellería de 

Sanidade, dos organismos internacionais de relevancia contrastada como a Organización 

Mundial da Saúde, dos centros de control e prevención de enfermidades e outros: Información 

sobre o COVID-19 . 

 

12. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

O tratamento de datos persoais farase de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 

679/201 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de abril de 2016, relativo á protección das 

persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos 

e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, e coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 

protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

O tratamento ten por finalidade o seguimento e vixilancia epidemiolóxica da COVID-19, 

atendendo a razóns de interese público esencial no ámbito específico da saúde publica e para a 

protección de intereses vitais das persoas afectadas e doutras persoas físicas 

Os datos poderán cederse ás autoridades sanitarias competentes e, de non haber incidenias, 

cancelaranse aos 14 días. 

https://www.usc.gal/gl/usc/covid19
https://www.usc.gal/gl/usc/covid19

