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1. INTRODUCCIÓN
A actual situación de emerxencia e inicio de post-emerxencia provocada pola pandemia da
COVID19, require un proceso equilibrado de transición no reinicio e continuidade asistencial
dos recursos dispoñibles no sector de servizos sociais. Neste ámbito préstanse servizos de
atención e apoio, e desenvólvense actividades diversas e moi variadas entre si, cuxo obxectivo
é a mellora do benestar social e a integración das persoas na sociedade, prestando especial
atención a persoas e colectivos vulnerables por calquera que sexa a causa de vulnerabilidade
(discapacidade, exclusión social, marxinación, idade, sexo, vítimas de violencia de xénero,
migración, pobreza, etc.). Polas súas especiais características, as persoas con discapacidade por
dano cerebral adquirido están incluídas neses colectivos vulnerables e reciben na nosa
comunidade autónoma os servizos anteriormente mencionados a través das cinco asociacións
de persoas con DCA e as súas familias, de referencia, integradas na Federación Galega de Dano
Cerebral (FEGADACE).
Este contexto, torna de vital preocupación a nivel estratéxico e organizativo, garantir a
prestación da atención socio-sanitaria dirixida ás persoas con dano cerebral adquirido (DCA),
de maneira que non se poña en perigo a saúde de ningunha das persoas con DCA, familias,
socias, profesionais e colaboradoras en xeral; como tampouco a sustentabilidade e viabilidade
das organizacións que conforman o movemento asociativo de persoas con DCA e a súas
familias na Comunidade Autónoma de Galicia. Isto require por tanto, unha fonda revisión e
adaptación dos protocolos e procedementos de actuación, así como das modalidades de
implantación das accións e dos servizos fornecidos ata o presente.
Neste escenario, a actividade e misión principal das asociacións membro da Federación Galega
de Dano Cerebral (FEGADACE) [ADACE-Lugo| ADACECO-Coruña| ALENTO-Vigo|
RENACER-Ourense| SARELA-Compostela] continuará a ser prestada facendo imprescindible
a minimización do risco de contaxio por SARS-CoV-2. Por elo, e sempre no marco das
recomendacións do Ministerio de Sanidade e demais autoridades competentes a nivel estatal
e autonómico, FEGADACE activa un Plan Marco de Continxencia fronte á COVID19, para
garantir a continuidade asistencial e prevención fronte ao risco de exposición ao Coronavirus
(SARS-CoV-2), con dous obxectivos principais: (i) Por un lado, garantir a protección de todas
as persoas traballadoras directas da federación fronte ao contaxio, incluíndo, ben con
provedores e calquera outra persoa que visite as instalacións da federación e as entidades
federadas e, (ii) por outro, servir de guía e referencia para acompañar e complementar a labor
organizativa e de xestión que as entidades federadas implanten co fin de adaptar os seus
correspondentes protocolos de actuación, metodoloxías de atención e plans de intervención,
garantindo a protección da saúde de todas as persoas colaboradoras fronte á infección por
SARS-CoV-2.
Este plan incorpora unha selección de recomendacións e medidas preventivas, técnicas e
organizativas que serán aplicadas en todos os centros de traballo, sendo un documento vivo
que se irá adaptando en función da evolución dos acontecementos.
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2. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este plan é de aplicación no ámbito das asociacións membros de FEGADACE e da propia
federación para todos os centros de traballo: centros de atención diúrna, centros de atención
ambulatoria, centros de atención diúrna ocupacional, e servizos de información,
orientación e asesoramento, así como de administración. Inclúe a todas as persoas
traballadoras involucradas en traballos de atención social, sanitaria e psicolóxica, sexa cal sexa
a súa categoría profesional: perfís sanitarios (fisioterapia, terapia ocupacional, coidadoras,
auxiliares de enfermería), sociais (traballo social, educación social, animación sociocultural),
psicolóxicos (neuropsicoloxía, psicoloxía), servizos xerais (xerencia, dirección, administración,
comunicación, órganos políticos) e servizos auxiliares (limpeza, cociña, etc.), e que poidan
estar en contacto, aínda de forma casual, con potenciais casos de contaxio, confirmados ou en
estudo, de COVID19.

3. ACTUACIÓN SEGÚN FASE DE DESESCALADO
Medidas Temperás/ Establecemento Comisión de Seguimento
As medidas temperás deben de ser as mais estritas que se irán flexibilizando conforme a
situación do risco de contaxio a nivel global diminúa.
Implantación dos
Protocolos e
consecuentes
medidas

3º

Deseño e
adopción do
plan e
protocolos

2º

1º

Coñemento e
comprensión
da situación

Actualización
constante de
procedementos

Definición dunha Comisión de Seguimento.- cada asociación constitúe unha Comisión de
Seguimento multidisciplinar propia que involucre ás áreas de: Dirección, Coordinación de
Áreas/ Servizos, Representantes Sindicais de existir, así como os respectivos servizos de PRL e
vixilancia da Saúde. Idealmente, aínda que baixo dispoñibilidade de cada entidade, formará
parte desta comisión unha persoa das correspondentes Xuntas Directivas. A dirección da
Federación poderá formar parte desta comisión de seguimento se a asociación así o requirise.
Está Comisión será a responsable de decidir os protocolos e procedementos específicos a
adoptar en todo momento segundo as necesidades. Analizará a situación, deseñará ou
actualizará os protocolos de actuación e encargarase da súa implantación e seguimento.
A Comisión de Seguimento da COVID19 reunirase semanalmente, ou con maior frecuencia de
fora necesario. Así mesmo, cando se considere oportuno poderase solicitar a participación de
persoas expertas na materia, pertencentes ao movemento asociativo ou alleas á mesma (como
membros do Servizo de PRL), que serán requiridas para intervir exclusivamente nas reunións ás
que sexan convocadas.
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Esta comisión estará integrada polas seguintes persoas, designadas polas respectivas
direccións das entidades:
ADACE
Iria Abel
(Directora)

ADACECO
Natalia de Llano
(Directora)

ALENTO
Gonzalo Mira
(Director)

RENACER
Noelia Luque
(Directora)

SARELA
Rocío García
(Directora)

FEGADACE
Begoña Hermida
(Directora)

Gema López
Martínez
(Traballadora
Social)

Marta Barbeito
(Traballadora
Social)

Laura Ramírez
(Directora
Centro de Día)

Elena Carneiro
(Coordinadora
Centro de Día)

Eva Iglesias
(Enfermeira e
Directora
Residencia)

José Antonio
Fernández
Delgado
(Educador
Social)

Ana Ruiz Sancho,
(Representante
Traballadores/as
e Responsable de
Calidade)

Adolfo Miguel
González
(Responsable
Proxectos e Área
Económica)

Alba Mouzo,
(Coordinadora
Servizo Atención
Diúrna)

Luciano
Fernández
(Presidente)

Luisa Ramírez
Nisa
(Administración/
Vicepresidenta)

Virginia Carballo
(Médica
Residencia)

As principais funcións son as seguintes:
•
•
•

•

•

•
•

Manter actualizada a información publicada polo Ministerio de Sanidade, Consellería
de Sanidade, Consellería de Política Social e o resto de autoridades competentes.
Coordinar a implantación das medidas técnicas e organizativas necesarias para previr
contaxios.
Adoptar medidas específicas dirixidas ao persoal que, en función das súas
características persoais, o estado biolóxico coñecido, debido a patoloxías previas,
medicación, trastornos inmunitarios ou embarazo, sexan consideradas especialmente
vulnerables a este risco biolóxico.
Asegurar a adquisición e posta a disposición dos materiais hixiénicos e os EPIs que se
consideren necesarios en función do nivel de exposición á COVID19 existente en cada
caso.
Colaborar no desenvolvemento dunha estratexia de comunicación dirixida a manter
puntualmente informada á respectiva asociación, á federación e aos diferentes grupos
de interese.
Levar un rexistro actualizados dos casos posibles, confirmados e contactos estreitos.
Ser os interlocutores co Servizo de PRL e as autoridades sanitarias de referencia.

Medidas a Medio-Longo Prazo
Baseadas nas anteriores pero implantando os criterios de utilización de EPIs, distanciamento
físico entre persoas e técnicas de hixiene de mans e limpeza de superficies moderadamente
estritos.
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Evolución das Fases

A existencia destas fases obriga a
que as cinco asociacións e a
federación revisen constantemente
os procedementos e os actualicen
realizando os cambios a medida que
se tornan necesarios.

PLANIFICAR

ACTUAR/
EXECUTAR

AVALIAR

COMPROBAR/
VERIFICAR

4. RESPONSABILIDADES
Xunta Directiva
-

-

Velar pola elaboración, execución, monitoria e avaliación deste plan e protocolos de
actuación derivados.
Garantir a dotación e acceso aos recursos necesarios para a súa efectividade, e
especialmente a adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI) e medidas de
distanciamento físico entre persoas nos lugares de traballo.
Apoiar ás direccións e xerencias na difusión deste plan entre os principais grupos de
interese.
Participar, a través do/a representante designado/a, nas reunións da Comisión de
Seguimento.

Direccións/ Xerencia
-

-

-

-

O Comité Técnico de Direccións conformado polas directoras e director das cinco
asociacións federadas así como da federación, será responsable de: elaborar,
actualizar, implantar e garantir o cumprimento deste procedemento.
Implantar as accións preventivas que correspondan para previr a exposición
ocupacional ao COVID19 das profesionais que conforman os seus equipos, así como a
exposición de calquera persoa que teña acceso ás instalacións e actividades levadas a
cabo pola correspondente entidade (persoas usuarias, familias, provedores, e/ou
outros colaboradores externos).
Dotar dos recursos necesarios a todas as persoas implicadas na atención ao DCA, para
garantir a efectividade do plan, con especial atención aos EPI e medidas de
distanciamento físico.
Realizar todos os trámites administrativos que poidan ser requiridos en situacións de
contaxio, illamento, e consecuente continxencia profesional, coas autoridades
sanitarias de referencia (Servizos de PRL e Centros de Atención Vixilancia
Epidemiolóxica de Área Sanitaria, correspondentes).
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-

Garantir que todas as profesionais teñen acceso á información actualizada e formación
específica sobre prevención de Riscos Laborais fronte ao SARS-CoV-2.

Persoas traballadoras/ profesionais:
-

-

-

Aplicar as medidas de prevención recomendadas no protocolo en relación ás medidas
de precaución estándar, hixiene de mans e uso adecuado e racional dos Equipos de
Protección Individual.
Informar inmediatamente, ou á maior brevidade posible, ao superior xerárquico dos
incidentes e accidentes que se produzan en relación ao contacto con persoas con
sospeita de contaxio por COVID-19, e que presenten sintomatoloxía evidente
Comunicar á coordinación de área, dirección ou persoa concreta indicada pola
asociación correspondente a través dos circuítos e canais de comunicación establecidos
por cada asociación, os incidentes ou accidente durante a asistencia a persoas con DCA
e/ou familias en calquera centro ou servizo dos anteriormente mencionados, co
obxecto de rexistrar o incidente, comunicar ao servizo de PRL e ás autoridades
sanitarias, valorar o risco de exposición e, se é o caso, facer o seguimento pos
exposición que corresponda.

Coordinacións de áreas-servizos e/ou superiores xerárquicas das persoas traballadoras
afectadas:
-

Asegurar o cumprimento do protocolo en canto á correcta realización das medidas de
prevención indicadas.
Asegurar o uso adecuado dos EPIs e medidas de distanciamento físico e hixiene de
mans.
Realizar a comunicación dos contactos sanitarios á dirección/ xerencia da súa entidade
que esta proceda á súa comunicación ás autoridades sanitarias, nos posibles modelos
de comunicación que poidas ser establecidos a tales efectos.

Servizo de Prevención de Riscos Laborais de cada Asociación Membro:
-

-

-

-

Elaborar e ter actualizado, conxuntamente coa dirección/ xerencia das asociacións, a
correspondente Avaliación de Riscos Laborais e Plans de Acción Preventiva fronte ao
risco de exposición ao SARS-CoV2/COVID19 así como todos os procedementos que de
el se deriven.
Realizar a avaliación de riscos específica fronte á infección por SARS-CoV2/ COVID19
de cada un dos postos de traballo existentes na entidade.
Dotar ás entidades de todos os recursos necesarios que permitan informar e formar aos
mandos intermedios e ás persoas traballadoras dos riscos de exposición e das medidas
de prevención.
Efectuar unha investigación especializada dos incidentes ou accidentes que se
produzan e comunicar á Xerencia e Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades
Profesionais, o resultado da investigación e as accións preventivas que se deben
adoptar para evitar unha nova exposición.
Asesorar á entidade no desenvolvemento e actualización dun sistema de vixilancia de
exposición de traballadores ao COVID-19.
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-

Realizar vixilancia da saúde dos traballadores en relación á risco de infección por SARSCoV-2/COVID19 de acordo cos principios establecidos na Lexislación Sanitaria
específica así coma na Lei de prevención de riscos laborais.

Os servizos de Prevención de Riscos Laborais de cada unha das Asociacións Federadas son:
•

ADACE-Lugo. - Tapregra Prevención de Riesgos, S.L.| Pasteur, 30 - 1º (Pol. A Grela) |
CP 15008| A CORUÑA |Teléfono: 902 210 201 – 981 17 30 62| Fax: 981 13 85 62| Técnico
de PRL encargado: Alberto García

•

ADACECO-Coruña. - Consultoría Integral de PRL | Polígono de Pocomaco| Cuarta
Avenida 2, 1º Izqda.| CP 15190| A Coruña| Teléfono 981 90 66 86 637 769 515| Técnica
de PRL: Jenny Manteiga Rilo (jenny.manteiga@integralprl.com)

•

ALENTO-Vigo. - Norprevención Vigo, S.L. | Rúa Padre Ramón María Aller, 6 Baixo| CP
36201| Vigo| Teléfono 986 22 54 25 Fax 986 22 81 24| Dirección Técnica
tecvigo@norprevencion.com

•

RENACER-Ourense. - Quirón Prevención, S.L. | Avda. Portugal, 94| CP 32002|
Ourense| Teléfono 988 39 27 25. Técnica de PRL: Mar Fernández Pazo
(marimar_fernandez_pazo@quironprevencion.com)

•

SARELA-Santiago. - Tapregra Prevención de Riesgos, S.L./ Pasteur, 30 - 1º (Pol. A
Grela) | CP 15008| A CORUÑA |Teléfono: 902 210 201 – 981 17 30 62| Fax: 981 13 85 62|
Técnica de PRL encargada: Mª Paz López González (p.lopez@taprega.com)

•

FEGADACE. - Grupo MPE. Prevención de Riesgos Laborales. Rúa Galeras, nº17, 3ª
Planta, Oficina 1ª| CP 15705| Santiago de Compostela | Teléfono 981 568 395 |correo-e:
santiago@grupompe.es | Técnica de PRL encargada: Sandra Cardeso Fernández
(sandra.cardeso@grupompe.es)

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E INFORMATIVAS DE CARÁCTER
XERAL
Para o reinicio seguro da atención a persoas con DCA e as súas familias, que comporten risco
de contacto físico así como de agrupación ou aglomeracións efectúase unha reorganización
común de accións e comunícanse as medidas de información necesarias a todas as persoas
implicadas, tanto profesionais, como usuarias, familias ou outras colaboradoras. Infórmase
sobre o correspondente procedemento de actuación para cada acción/ actividade/ sesión/
terapia a realizar.
Levaranse a cabo as seguintes medidas xerais na federación e asociacións, aínda que cada
entidade desenvolverá detalladamente estas e outras que puideran ser necesarias nos seus
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respectivos “Protocolos de Actuación fronte á COVID19” como documentos operativos,
segundo as especificidades dos servizos:
•
•
•
•

Entrega de información sobre medidas hixiénicas a todas as profesionais así como ás
persoas usuarias.
Instalación de cartelería informativa (anexo 5) en todos os centros de traballo para
concienciar, sensibilizar e recordar as medidas a levar a cabo durante a xornada laboral.
Formación on-line sobre os riscos de COVID19 e as medidas xerais a adoptar.
Adopción da modalidade de teletraballo nos seguintes postos que se revisará en
función das actualizacións de recomendacións ao efecto das autoridades sanitarias.
Ademais, as persoas en modalidade de teletraballo definiranse nos “protocolos de
actuación fronte á COVID19”, que cada asociación desenvolverá, en función das
quendas de traballo que se estabelezan, do número de persoas usuarias que acudan ao
centro, etc.
o
o
o

o
o
o

•
•

•

•
•

ADACE-Lugo.- Estabelecerase no Protocolo de Actuación Fronte á COVID19
da entidade.
ADACECO-Coruña.- Comunicación, Traballo Social e outras que poida
establecer o Protocolo de Actuación Fronte á COVID19 da entidade.
ALENTO-Vigo.- Xerencia, Dirección, Administración, Traballo Social e
Comunicación. E outras que poida establecer o Protocolo de Actuación Fronte
á COVID19 da entidade.
RENACER-Ourense.- Área económica e proxectos. E outras que poida
establecer o Protocolo de Actuación Fronte á COVID19 propio.
SARELA-Santiago.- Establécense no Protocolo de Actuación Fronte á
COVID19 propio
FEGADACE.- Dirección, Responsable de Proxectos, Responsable de
Comunicación, Traballador Social

Revisión, se procede, das avaliacións de riscos PRL realizadas ao inicio do estado de
alarma.
En base ás polivalencias en postos de traballo evítanse coincidencias de persoas en
centro de traballo coas mesmas responsabilidades, que definirá cada protocolo de
actuación propio
Cada entidade establecerá quendas de entrada e saída á oficina, así como de traballo
presencial ou a distancia, nos seus respectivos Protocolos de Actuación fronte á
COVID19, de maneira que se evite na maior medida posible a aglomeración de persoas
á entrada e saída
Limítase o uso de fotocopiadoras, dando prioridade o uso de documentación dixital.
Limítanse as viaxes tanto de profesionais como de persoas usuarias e familiares, e
saídas de ocio, lecer. E as actividades grupais realizaranse respectando as medidas de
distanciamento físico, ventilación de espazos, aforo máximo segundo tamaño dos
lugares de realización, e outras que serán definidas nos respectivos protocolos así como
durante a programación da actividade.
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•
•

As visitas de persoas alleas ás instalacións están limitadas ás estritamente necesarias
(provedores, colaboradores esenciais, ...).
Todas as entidades farán as necesarias previsións de reforzo de persoal ante casos
posibles, probables e confirmados entre as traballadoras e que teñan que manterse en
illamento.

GRÁFICO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER XENÉRICO

Zonas Comúns
Definición de parámetros de
limpeza e medidas hixiénicas e
de distanciamento a implantar

Información

Cartelería
Cada lugar e servizo contará con
información correspondente
sobre as medidas a adoptar
accesible a través da cartelería
correspondente

Formación
Cada asociación asegurarase de ofertar sesións
formativas mediante cursos con recomendacións
das autoridades sanitarias, medidas preventivas e
actuación fronte a sospeitas de infección
Poñeranse a disposición recursos formativos a
través dos respectivos servizos PRL, así como
outros en diferentes modalidades, a modo dos
aloxados no seguinte enlace.

A entidade porá a disposición de
todas as persoas traballadoras
Avaliación de Riscos Laborais do
seu Posto de Traballo fronte a
COVID19 e outra información
específica

Control de Acceso
No acceso ás estruturas das asociacións
garantirase que toda persoa antes de entrar nas
instalacións dispón da información e medios
físicos marcados por este protocolo, no apartado
de medidas técnicas adoptadas
.

6. MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
6.1.
Antes de saír da casa/ Medidas preventivas en relación á
sintomatoloxía de COVID19
Se se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, principalmente)
que poida estar asociada coa COVID19 non se deberá de acudir ao centro de traballo e
deberase:
•
•
•

Contactar coa Dirección da asociación, que contactará co Servizo de PRL da empresa.
Contactar co teléfono de atención á COVID19 de Galicia (900 400 116) ou co Centro
de Atención Primaria e seguir as instrucións recibidas.
Non se deberá acudir ao centro de traballo ata que se confirme que non existe risco
para a saúde da persoa ou para o resto de persoas.
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Se se estivo en contacto estreito (conviventes, familiares ou persoas que teñan estado no
mesmo lugar que un caso mentres se presentaban síntomas a unha distancia menor de 2
metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou cunha persoa afectada por
COVID19, tampouco se deberá de acudir ao posto de traballo, incluso en ausencia de
síntomas, por un período de polo menos 14 días. Durante ese período deberá de realizar un
seguimento por se aparecen signos da enfermidade.
Decálogo de como actuar en caso de síntomas de COVID19, elaborado polo Ministerio de
Sanidade. Aquí poderá acceder ás recomendacións completas ditadas polo mesmo órgano.
Elaborarase un procedemento de recollida de información para establecer unha lista de
profesionais con patoloxías sanitarias previas susceptibles de aumentar a súa vulnerabilidade
fronte o SARS-CoV-2 O equipo de vixilancia da saúde, dos respectivos servizos de prevención
de cada asociación, valorarán en cada caso e emitirán un informe sobre as medidas a adoptar
para que o servizo público de saúde actúe en consecuencia en caso de que existan alternativas
para o posto de traballo. A seguinte táboa recolle os criterios para a xestión da vulnerabilidade
e o risco a contaxio por COVID19 segundo patoloxías previas (fonte Ministerio de Sanidade):

6.2.

Desprazamento ao posto de traballo/ centro

Para as profesionais, sempre que sexa posible, recoméndase ir andando, en bicicleta ou moto
ao traballo, ben como priorizar o transporte individual, vehículos privados, fronte a colectivos.
Para as persoas usuarias e familias, seguiranse os procedementos de transporte específicos
que cada unha das asociacións adoptará, seguindo criterios de nº de persoas usuarias por
centro e día; grao de autonomía e consecuente necesidade de acompañante, e calquera outro
criterio organizativo que cada entidade adoptará e comunicará a todas as persoas usuarias.
A continuación tes información chave sobre as medidas a adoptar en cada caso:
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GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR PARA DESPRAZAMENTO AOS CENTROS DE TRABALLO
Vehículo persoal

Transporte público

O ideal é NON compartir o vehículo,
pero no caso de ter que facelo,
seguiranse as seguintes
recomendacións

Recoméndase NON utilizalo para ir ao traballo, en
caso de que non ter outra alternativa, seguiranse:

Andando, en Bici ou
Moto

Manter unha distancia de
2 metros entre as persoas
coas que te atopes
Recoméndase o uso de
máscara

Compartir Vehículo
Nun turismo de 4/5 prazas só poderán
viaxar 2 persoas (1 x fila)
En vehículos de 9 prazas, con 3 filas de
cadeiras, poden viaxar 3 persoas
Nunca debe de ir + de 1 persoas por
fila de cadeiras

Medidas Preventivas
Mantén unha distancia de 2 metros entre as
persoas que viaxan contigo
Utiliza máscara e procura non tocar ningunha
superficie. Se vas usar luvas, lembra as
recomendacións de hixiene de mans
Deixa libre un asento cada dous

Recoméndase usar a máscara
Desinfección do vehículo cada vez que
se utilice
Estas instrucións serán adaptadas en
función das recomendacións oficiais

Sitúate en posición diagonal entre 2 filas de
asentos
A duración máxima dos traxectos non deberá de
pasar de 60 minutos

Levarase sempre a
documentación que
xustifique o
desprazamento ao centro
de traballo ou no caso de
ser persoa usuaria, ao
centro de atención
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6.3.

Ao chegar ao centro

GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR Á CHEGADA AO TRABALLO

Acceso ao centro

NON contacto físico

Hixiene de Mans

Non saudar tendo contacto físico (man, abrazo
ou bicos)
Manter unha distancia mínima de 1m- 2m

Lavar as Mans con xabón antes de iniciar a
actividade laboral e durante toda a xornada

Accederase ao centro e zonas comúns por quendas e
controlando o aforo segundo as capacidades de cada
centro asociativo

Avaliarase a posibilidade de habilitar a realización de
controis voluntarios de toma de temperatura, mediante
termómetros de infrarroxos ou cámaras termográficas
cuxo control podería restrinxirse o acceso ao centro

Evita Tocar a Cara
Colocación de EPIS
Recomendados e entregados pola organización
Máscara e Luvas
(se contacto directo inevitable con outra persoa)

Lembra que aínda que debes evitar tocar os ollos,
nariz e bocas, especialmente se levas luvas
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6.4.

Zonas comúns (salas de usos múltiples, áreas de descanso)

GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR DENTRO DAS INSTALACIÓNS
Manter a Distancia de Seguridade

Priorizar Medios Telemáticos

Realizar actas de asistentes en
actividades presenciais

Ante actividades o traballo en grupo inevitable
manter sempre a distancia de seguridade
entre participantes (>2m)

Para as reunións e actividades de calquera índole, que
o permitan, prioriza medios telemáticos

Xel Hidroalcohólico

Evitar uso de fontes e máquinas
subministradoras

Ventilación frecuente

Colocación de xel hidroalcohólico na zonas
comúns para desinfección das mans

Evitar uso de cafeteiras e fontes comúns que impliquen
acercar a boca para beber ou manipulación.
Subministrar auga de maneira individual

Ventilación frecuente de baños e áreas
comúns (salas de descanso, reunións,
comedores)

Métodos separación física

Instalación de Sinaléctica

Papeleiras con pedal

Instalación de mamparas onde se realicen
tratamentos individuais ou actividades con
participación grupal

Asegurar a sinalización que informen da distancia física
mínima

Dispoñer de papeleiras de pedal para
evitar que se toque a tapa cas mans

No caso de que sexa inevitable unha
actividade presencial, rexistrar sempre
que persoas asisten á mesma
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6.5.
•

Medidas de hixiene persoal
Para as profesionais dos servizos de atención terapéutica:
o As uñas deben estar cortadas, evitando o uso de aneis, pulseiras, reloxos de
pulso…
o O pelo longo debe estar recollido, podendo axudar cun pano ou gorro se fora
preciso. A barba debe estar recortada de maneira que permita un axuste
adecuado das máscaras de protección.
o Evitar usar lentes de contacto. Se se necesitan lentes, deben estar ben
axustadas para evitar que se caian e que, de xeito consciente ou inconsciente,
se recoloquen coas mans. Valorarase a posibilidade de fixalas con cinta
adhesiva desde a ponte dos lentes ata a testa, especialmente naqueles
procedementos que vaian ser longos (sesións de fisioterapia, terapia
ocupacional, ... ).
o Recoméndase eliminar a maquillaxe ou outros produtos cosméticos que poidan
ser unha fonte de exposición prolongada se están contaminados.
o Os uniformes de traballo cambiaranse con frecuencia, recomendándose a
diario. Recoméndase a ducha ao finalizar a quenda.

6.6.

Limpeza e xestión de residuos

Todos os centros de día e atención terapéutica das cinco asociacións federadas, así como a sede
da federación intensificarán as medidas de hixiene das persoas usuarias (salvo orde médica que
recomende o contrario) e no persoal, así como nas instalacións do centro.
Por este motivo, extremarán os bos hábitos de hixiene nas súas dependencias, e así o recollerán
os Protocolos de Actuación fronte á COVID19 de cada unha, facendo especial énfase en:
•
•

•

•

Ventilar diariamente as dependencias, os despachos, as salas de reunións, os
comedores, aseos e todas as dependencias do edificio.
Limpeza diaria a fondo dos diferentes espazos: baños e cociñas, utilizando os biocidas
e virucidas postos a disposición pola entidade e autorizados polo Ministerio de
Sanidade.
Limpar con maior frecuencia (e mínimo sempre despois do seu uso) os espazos do
centro que se sitúen en zonas especiais como Unidade de Rehabilitación física, Terapias
Acuáticas, Obradoiros de Manualidades, Unidade de Coidados Especiais, etc., e todas
aquelas dependencias onde estean persoas con factores de risco.
As superficies limparanse con máis frecuencia, poñendo especial atención nas de
contacto frecuente (interruptores, tiradores das portas, teléfonos, xoguetes, teclados
e ratos de ordenador, timbres etc.), mobiliario do comedor e das zonas de estar (mesas
e cadeiras) e aqueles obxectos de uso común (vaixela, mesados, aseos, pomos,
varandas, equipamento terapéutico, etc.) onde o virus pode permanecer de horas a
días. Por iso, é importante limpar máis frecuentemente estas superficies cos produtos
de limpeza habituais.
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•
•
•
•
•

•

•

Recoméndase que a limpeza se faga en húmido para evitar levantar po, e aspirar en
lugar de varrer.
Non se terán alfombras, nin tapetes para o chan, a non ser que se extreme neles a súa
limpeza. No caso de que xa existan débense aspirar en lugar de sacudir.
Uso obrigatorio de luvas para realizar a limpeza e lavalos con frecuencia para evitar a
dispersión de microorganismos dun cuarto ou estancia a outro.
O uso de luvas non exime do lavado de mans. No lavado de utensilios, roupas e na
eliminación de residuos deben seguirse as seguintes recomendacións:
Deben limparse ben, tal como se fai de xeito habitual, os utensilios de comida (vaixela,
cubertos, vasos etc.) utilizados polas persoas usuarias e persoal do centro. Non é
necesario no seu lavado utilizar guantes de goma estériles. Utilizaranse lava vaixelas
preferentemente.
O material que se utiliza nas cociñas para a elaboración das comidas debe lavarse na
forma que se realiza habitualmente: con auga quente e co xabón ou deterxente
habitual.
Todas as papeleiras disporán de pedal ou dispositivo que non faga necesaria a apertura
manual.

6.7.

Postos de traballo

Cada asociación realizou a adopción de medidas específicas para cada área e posto de traballo,
en función do tipo de risco e actuación realizada, que recollerá nos respectivos Protocolos de
Actuación Fronte á COVID19, así como nas guías, fichas e/ou procedementos específicos para
cada posto/ área/servizo de atención

7. DETERMINACIÓN DA CONTINXENCIA
Toda persoa profesional que comunique á Comisión de Seguimento de COVID19 da asociación,
e esta ao Servizo de PRL un contacto estreito ou casual (incidente), utilizaran ou non EPI, con
unha persoa (usuaria, familiar, ou colaboradora) con infección por COVID-19 quedarán
rexistradas a efectos de recoñecemento posterior da continxencia se é o caso.
Se como resultado da valoración se determinase que procede un período de observación
separado da actividade laboral, será considerado como situación asimilada a accidente de
traballo. No caso de desenvolver unha infección por COVID-19, a baixa terá a consideración
legal de accidente de traballo. A tramitación realizarase de acordo co Procedemento de
notificación establecido polos respectivos servizos de PRL de cada asociación, investigación e
rexistro dos incidentes e danos derivados do traballo.
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8. PROTOCOLO DE SEGUIMENTO DE CONTACTOS ESTREITOS E
CASOS POSIBLES
No momento en que teñamos constancia dun caso posible, probable ou confirmado de
enfermidade por COVID19 a persoa Responsable que determine a dirección da asociación será
a responsable de comunicalo ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais.
Segundo o procedemento de actuación fronte a casos de infección polo SARS-CoV-2: Os
Servizos de PRL serán os encargados de establecer os mecanismos para a investigación e
seguimento dos contactos estreitos no ámbito das súas competencias, de forma coordinada
coas autoridades de saúde pública.
As persoas que presenten síntomas leves serán orientadas para contactar cos seus servizos de
saúde seguindo as pautas referidas no apartado 6.1. de Medidas preventivas en relación á
sintomatoloxía de COVID19.
Clasifícase como contacto estreito de casos posibles, probables ou confirmados:
•

•

Calquera persoa que teña proporcionado coidados mentres o caso presentaba
síntomas: profesionais sanitarias ou socio-sanitarias que non teñan utilizado medidas
de protección adecuadas, membros familiares ou persoas que teñan outro tipo de
contacto físico similar.
Conviventes, familiares ou persoas que teñan estado no mesmo lugar ca un caso
mentres ese caso presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un
tempo mínimo de 15 minutos.

Cando o servizo de PRL teña coñecemento da existencia dun caso posible, probable ou
confirmado de enfermidade por COVID19 investigará a existencia de contactos estreitos dese
caso dentro da asociación ou federación e informará periodicamente da situación.
Se unha persoa é sospeitosa de contaxio no centro, poderase utilizar as seguintes
recomendacións de traslado a unha estrutura sanitaria, aplicando especialmente a persoas
usuarias con alto grado de dependencia ou residentes do centro residencial da asociación
ALENTO-Vigo.

9. USO E XESTIÓN RACIONAL DE EPI
Será obrigatoria a utilización dos EPIs que sexan determinados en función do posto de traballo,
o servizo e a actividade desenvolvida, como se determina na táboa anexa. Con carácter xeral
todas as persoas que accedan aos centros de atención diúrna e terapéutica así como a servizos
xerais dos centros de traballo das cinco asociacións de atención a persoas con dano cerebral e
da federación, farano con uso de máscara FFP2 preferiblemente ou cirúrxica no seu defecto.
A dirección das respectivas asociacións e a comisión de seguimento correspondente a través da
persoa Responsable de Compras asegurarán a compra, dispoñibilidade suficiente e
mantemento do stock necesario destes equipos, así como o subministro a todas as persoas que
o necesiten, en función dos riscos de exposición.
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Os produtos sanitarios (PS) e EPI que dispoñan FEGADACE e as asociacións federadas [ADACELugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago] deberán de
cumprir cos criterios de calidade e estándares de homologación ditados polo Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a través da seguinte instrución.
Para un correcto e racional uso dos equipos de protección persoal así como para garantir unha
correcta hixiene de mans, lístanse a continuación unha serie de recursos visuais e audiovisuais
para facilitar a difusión e as tarefas de información e formación de todas as persoas vencelladas
ás asociacións de DCA de Galicia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía de Equipos de Protección Individual (EPI) ou Persoal (EPP)
Limpieza y desinfección de Mascarillas higiénicas reutilizables
Vídeo SERGAS Lavado de Mans
Vídeo SERGAS Colocación e Retirada de Luvas
Vídeo SERGAS Colocación e Retirada de EPIs fronte a Axentes Biolóxicos en Xeral
Como por e quitar un EPI de forma segura?
Aprende cuales son los errores más comunes al utilizar un EPI
Como usar correctamente la mascarilla y las gafas protectoras

A táboa que figura como Anexo 9 determina a utilización de EPIs e PS por posto de traballo,
zona de actuación e actividade realizada. Cada asociación dispón de unha propia que adapta en
función dos seus programas e servizos particulares e utilizará así mesmo para garantir o control
de stock, ben sexa utilizando á federación como Central de Abastecemento/ Compra, ben a
través de medios propios.

10.
COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS /
EMPRESARIAIS
Todas as anteriores medidas adoptadas por FEGADACE e as asociacións federadas [ADACELugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago] non só
actúan sobre os equipos de profesionais internos, persoas usuarias e familias, senón que se
amplían para actuar sobre toda persoa colaboradora de carácter externo, é dicir, calquera que
poida acceder ás instalacións, de maneira que garantamos en todo momento un entorno
laboral e asociativo seguro.
Para dar cumprimento ao Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariais,
FEGADACE e as asociacións federadas [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo,
RENACER-Ourense, SARELA-Santiago], estableceron o protocolo de CAAE que se adxunta
como anexo 6 e o certificado de situación ante o COVID19, anexo 7.

11.

COMUNICACIÓN

Cada unha das asociacións e a propia federación crearon respectivas contas de correo
electrónico corporativas, que permitirán a calquera persoa profesional, usuaria, familia ou
colaboradora poder realizar consultas ou suxestións.
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En cada entidade, unha persoa integrante da respectiva Comisión de Seguimento será a
responsable de canalizar todas as cuestións que cheguen para a súa resolución. Será tamén a
responsable de responder a todas as persoas que teñan tramitado unha consulta ou suxestión.
As contas de correo son as seguintes:
•
•
•
•
•
•

ADACE-Lugo.- traballosocial@adacelugo.org
ADACECO-Coruña.- direccion@adaceco.org
ALENTO-Vigo.- covid19@alento.org
RENACER-Ourense.- direccion.renacerdca@outlook.es
SARELA-Santiago.- direccion@sarela.org
FEGADACE.- covid19@fegadace.org

12.

PROTECCIÓN DE DATOS

FEGADACE e as asociacións federadas garantirán en todo momento na aplicación das medidas
previamente descritas, o cumprimento pola normativa e lexislación vixente en materia de
protección de datos. No anexo 10 deste plan recóllese o modelo de “información en materia de
protección de datos”.
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14.

RECURSOS WEB SOBRE COVID19

ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE GALICIA
• Portal da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia
https://politicasocial.xunta.gal
• Portal da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia
https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-informacionpoboacion
REVISTAS CIENTÍFICAS E PUBLICACIÓNS DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL
• The Lancet Resource Centre (en inglés)
• The British Medical Journal (en inglés)
• New England Journal of Medicine (en inglés)
• Epidemixs Coronavirus (en español)
ORGANISMOS INTERNACIONAIS
• Organización Mundial de la Salud (en español)
• European Centre for Disease Prevention and Control (en inglés)
• United States Center of Disease Control – CDC (en español)
• Coronavirus Resource Center Johns Hopkins University Medicine (en inglés)
ORGANISMOS PÚBLICOS ESPAÑOIS
• Ministerio de Sanidad – información para profesionales (en español)
• Ministerio de Sanidad – información científico-técnica sobre COVID-19 (en español)
ORGANIZACIÓNS NON GUBERNAMENTAIS DE RECOÑECIDO PRESTIXIO EN XESTIÓN
EPIDÉMICA
• Médicos sin Fronteras/ Centro de Recursos para Profesionales Frente a la COVID19 (en
español y otros idiomas)
• ISGlobal, Instituto de Salud Global de Barcelona (en español y otros idiomas)
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15.ANEXOS
Anexo1. Decálogo de Como Actuar en Caso de Síntomas de Coronavirus
Anexo2. Medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID19
Anexo3. Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios
Anexo4. Cartelería Circuitos Centros socio-sanitarios
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Anexo 5. Cartelería Informativa
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Anexo 6. Nota sobre uso de produtos biocidas para desinfección do COVID19
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Anexo 7. Procedemento de Coordinación Actividades Asociativas/ Empresariais ante a
COVID19
Co obxecto de minimizar problemas de saúde e dar cumprimento ao R.D.171/2004, de
Coordinación de Actividades Empresariais, establécese como medio de coordinación este
procedemento, mediante o cal, se realiza o intercambio de información e instrucións necesarias
para garantir estes obxectivos.
Desde FEGADACE e as asociacións federadas [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTOVigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago] rogámoslle que nos devolva este documento
selado e asinado polo que certifica que todas as persoas traballadoras que van acceder ás nosas
instalacións:
•

•
•

Teñen recibido, lido e comprendido as MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE Á COVID 19
DE FEGADACE e as asociacións federadas [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña,
ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago], que lle fixemos chegar con
este documento. Ditas medidas, inclúen, entre outra información de interese, as
medidas preventivas previas ao inicio de actividade, medidas de organización de
traballo, limpeza e hixiene persoal.
Teñen cumprimentado e remitido o CERTIFICADO DE SITUACIÓN FRONTE Á
COVID19 que se lle fixo chegar con este documento
A súa compañía/ empresa/ entidade cumpre co disposto no Procedemento de
Actuación para os Servizos de Prevención de Riscos Laborais fronte á exposición ao
SARS-CoV-2.

De igual modo, reforzando a anterior información, comunicámoslle e comprométese a cumprir,
as seguintes medidas de OBRIGATORIO cumprimento:
•
•
•
•

Sempre que sexa posible manterá a distancia de seguridade de 2m.
É obrigatorio o uso de máscara (preferible FFP2 ou cirúrxica), protección ocular fronte
a salpicaduras de líquidos ou pantalla facial e luvas.
No suposto de subcontratar a actividade con outra empresa, porao en coñecemento de
XXXXXXXXXXX e esixiráselle o mesmo grao de cumprimento.
Ante calquera situación de emerxencia contactará co seu interlocutor habitual de
FEGADACE e as asociacións federadas [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTOVigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago].

D/Dna._________________________________________con
DNI
______________________en
representación da compañía/ entidade ___________________ asina en sinal de conformidade do
anteriormente exposto e da información remitida

Data

Empresa

Nome

Sinatura
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Anexo 8. Certificado de Situación ante a COVID19
Antes de entrar nas nosas instalación, todas as persoas deben cumprimentar e enviar asinada
esta declaración.
De igual modo, no momento da entrada comprométese a cumprir as recomendación que se
lle teñen dado:
Declaración de Visitas

SI

NON

1.- Recibiu, leu e comprendeu o documento,
PROTOCOLO DE
CONTINUIDADE ASISTENCIAL E PREVENCION FRONTE AO RISCO DE
EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS de FEGADACE e as asociacións federadas
[ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense,
SARELA-Santiago]. Inclúe entre outra información de interese, as medidas
preventivas, previas ao inicio da actividade, medidas organizativas do traballo
e circuítos, de limpeza e hixiene persoal.
2.- Se vostede tivo contacto ou coidou a alguén diagnosticado con Coronavirus
nos últimos 14 días
3.- Se vostede ten algún destes síntomas: Febre >37,5ºC, tose, dificultade para
respirar

Lembrámoslle que dentro das instalacións de FEGADACE e as asociacións federadas [ADACELugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago] é
obrigatorio:
•
•
•

Manter a distancia de seguridade de >2m
Manter unha correcta hixiene de mans
Uso de máscara, pantalla protección facial

*Se presenta sintomatoloxía non debe incorporarse ao traballo e debe chamar por teléfono ao
Servizo Galego de Saúde 900400116 para consultar.

Coa miña sinatura, manifesto que teño lido con atención as declaracións e recomendacións
anteriores e que actuarei en consecuencia para manter segura as instalacións de FEGADACE e
as asociacións federadas [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo, RENACEROurense, SARELA-Santiago]

Data

Empresa

Nome

Sinatura
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Anexo 9. Listado de EPIs e materiais de protección por profesional, servizo e acción
desenvolvida
EPIs e TIPO DE PROTECCIÓN
PARA ACTIVIDADES E COIDADOS BÁSICOS NOS CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA A PERSOAS CON DCA

Área de actuación

Persoal potencialmente
exposto

Medida de
Tipo de Procedemento/Actividade protección/ e EPI
recomendado

Conxunto de EPI
necesarios para o
servizo

Hixiene de Mans
Manter distancia de 2
Indicacións de medidas preventivas e m coa persoa e se non
organizativas
é posible, utilizar
máscara cirúrxica ou
pantalla facial

MÁSCARA cirúrxica

Hixiene de Mans
Xel Hidroalcohólico

Recepción/ Entrada

*Recepcionistas
(Persoas responsable
atención e orientación de
visitantes, proveedores,
usuarias, familias)

Información sobre cartelería
informativa con medidas adoptadas/
Entrega de protocolos que procedan

Máscara cirúrxica

PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
(Antivaho, Axustable e
Reutilizable)

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

LUVAS

Clasificación da razón de visita e
derivación a servizo/ profesional
correspondente

Facilitar á persoa
visitante unha máscara
cirúrxica e luvas, se
preciso

Hixiene de Mans
Todas as persoas

Calquer actividade que non implique Manter unha distancia
contacto con persoas con COVID-19 de 2 metros con
pacientes e
compañeiros.

SISTEMA MEDICIÓN
TEMPERATURA

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

Hixiene de mans
Zonas de tránsito de
profesionais, persoas
usuarias, familias e
outras colaboradoras
(ex: corredores, hall,
ascensores(1)) (1) Os
ascensores serán de uso
exclusivo para o persoas
usuarias e a profesional
que a acompañe, non
permitindo a entrada
outras persoas

Traslado de persoas con DCA SEN
síntomas respiratorios

Persoal encargado do
traslado de persoas usuarias
*Auxiliares enfermería
*Cuidadoras/es
*Limpiadoras/os
*Conductoras/es

Traslado de persoas con DCA CON
síntomas respiratorios que toleren
levar posta mascarilla cirúrxica

MÁSCARA RESP.,FFP2/
N95+IIR ou cirúrxica

Mascarilla cirúrxica

Hixiene de mans
Mascarilla cirúrxica
Hixiene de mans

Traslado de persoas DCA CON
síntomas respiratorios que NON
toleren levar posta mascarilla cirúrxica

Mascarilla cirúrxica
Bata resistente a
fluídos
Luvas

Pantalla protectora
facial

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

LUVAS

PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
(Antivaho, Axustable e
Reutilizable)
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Hixiene de mans
Mascarilla cirúrxica
Atención directa a persoas con DCA
Procedemento a
SEN síntomas respiratorios de
realizar,e sempre
COVID19
asegurando a máxima
distancia posible

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

MÁSCARA RESP.,FFP2/
N95+IIR ou cirúrxica

Atención directa persoas con DCA
Hixiene de Mans
CON síntomas respiratorios que
Mascarilla cirúrxica
toleren levar posta mascarilla cirúrxica

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

Cociña/ Comedor

* Cociñeiras/os
*Auxiliares enfermería
*Cuidadoras/es
*Limpiadoras/os

PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
(Antivaho, Axustable e
Reutilizable)

Atención directa a persoas DCA CON
síntomas respiratorios que NON
Hixiene de Mans
toleren levar posta mascarilla cirúrxica Mascarilla cirúrxica
Bata resistente a
Debe de manterse unha distancia fluídos
mínima de 2 metros entre as persoas Luvas
usuarias que estean na sala de
Pantalla Protectora
comedor (ten que haber mínimo un Facial
asento de separación entre persoas)

Para limpieza:
Calzado lavable
pechado bota de
plástico

Para Limpeza:
Luvas Domésticas

LUVAS

Actividades que se realizarán segundo
Hixiene de Mans
a organización de cada asociación e
Mascarilla cirúrxica
unicamente con persoas que NON
Pantalla Prt. Facial
presenten síntomas de COVID19

Hixiene de Mans
Sesións de Actividades Básicas da Vida
Mascarilla Cirúrxica
Diaria de carácter individual
Pantalla Prt. Facial

* Educación Social
Obradoiros / Actividades
* Terapia Ocupacional
ocupacionais e-ou
* Logopedas
educativas
* Outras/os Monitores/as

Hixiene de mans
Mascarilla Cirúrxica
Programas e actividades de logopedia
Pantalla Prt. Facial
de carácter individual
Bata Resistente a
Fluídos

Obradoiros/actividades de grupo de
diferentes especialidades (educativos,
ABVD, comunicación, etc.), sempre e
cando se poida garantir a distancia
mínima de 2m entre persoas e non se
supere a restricción de aforo segundo
as características estructurais das
instalacións respectivas

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

MÁSCARA RESP.,FFP2/
N95+IIR ou cirúrxica

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
(Antivaho, Axustable e
Reutilizable)

Hixiene de mans
Mascarilla Cirúrxica
Pantalla Prt. Facial
Bata Resistente a
Fluídos
Mampara Protectora

MAMPARA
PROTECTORA
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XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

Áreas de
Administración,
Comunicación,
Proxectos, Xerencia, e
as demais Especialidades
sociosanitarias
que non requiran
manipulación/ contacto
físico con persoas con
DCA, familias ou outras
colaboradoras

*Aux. Administración
*Rpbles. Administración
*Directoras/ Xerentes
*Coordinadoras
Servizos/Áreas
*Traballadoras Sociais
*Neuropsicólogas
*Psicólogas
*Orientadoras Laborais
* Rpbles. Comunicación

*Traballo individual
*Atención a persoas SEN síntomas
respiratorios por COVID19

*Hixiene de Mans
*Manter distancia de 2
m coa persoa e se non
PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
é posible, utilizar
(Antivaho, Axustable e
máscara cirúrxica ou
Reutilizable)
pantalla facial

LUVAS

*Hixiene de Mans

Atención a persoas CON síntomas
respiratorios por COVID19

*Facilitar á persoa coa
que se interactúa
mascarilla cirúrxica
* Manter unha
distancia de 2 metros
co paciente ou barreira
estrutural, e se non é
posible utilizar
*Hixiene de mans
*Roupas de manga e
perna longa

MAMPARA
PROTECTORA

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

MÁSCARA RESP.,FFP2/
N95+IIR ou cirúrxica

Mascarilla cirúrxica ou
FFP2.
Atención Domiciliaria a
persoas con DCA,
en función dos
procedementos e quendas
definidas por cada
asociación

Calquera profesional
sociosanitario que faga
atención domiciliaria.
Persoas coidadoras das
persoas con DCA

Calquer actividade que implique
atención domiciliaria de persoas con
DCA .
As terapias de rehabilitacion fisica/
fisioterapia so se esta permitido polas
autoridades sanitarias, e garantindo o
cumprimento de outras medidas
preventivas que poidan ser dictadas
por estas.

*Bata resistente a
fluídos no caso de que
sexa atención que
requira manipulación/
contacto físico coa
persoa

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

LUVAS

*Luvas
PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
* Pantalla Protc. Facial (Antivaho, Axustable e
Reutilizable)
ou Gafas de montura

integral ou
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*Hixiene de Mans
*Desinfeccion de todas
superficies

XEL
HIDROALCOHÓLICO,
Xabón e Agua

MÁSCARA RESP.,FFP2/
N95+IIR ou cirúrxica

*Mascarilla cirúrxica ou
FFP2.

Ximnasios/
Rehabilitacion
Fisica/Coidado Directo

*Fisioterapeutas
*Auxiliares de
Enfemeria/Coidadoras

Sesion de fisioterapia individuais que
requiran a manipulacion de persoas e
contacto fisico directo, asi como uso *Luvas
de materiais e equipamentos
complementarios
Roupa adecuada e
calzado (batas,
pixamas, calzado
cerrado)

*Barreiras separacion
(mamparas)

LUVAS

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

MAMPARA
PROTECTORA

XEL
HIDROALCOHÓLICO,

*Hixiene de Mans

* Separacion fisica da
cabina do/a
conductor/a. Se non e
posible
Vehiculos transporte
adaptado
Unha vez finalizado o
transporte, realizarase
unha desinfección do
vehículo. A limpeza da
farase despois de ventilar.
A limpeza pode facerse
cunha solución de
hipoclorito sódico que
conteña 1000 ppm de
cloro activo.

MAMPARA
PROTECTORA

Transporte de persoas con DCA desde
os seus domicilios aos centros de
MÁSCARA RESP.,FFP2/
dia/atencion terapeutica. Transporte
N95+IIR ou cirúrxica
desde os centros aos seus domicilios
*mascarilla cirúrxica ou
Conduccion vehiculo
FFP2
Asistencia no acceso ao vehiculo
*Conductores/as
*Cuidadores/as
O numero de ocupantes maximo por
traxecto determinarase segundo
recolle o Plan Marco de Continxencia
fronte a COVID19, determinado
seguindo as directrices das
autoridades sanitarias

*Bata resistente a
fluidos no caso de que
requira asistencia con
contacto fisico

BATA RESISTENTE
FLUÍDOS

LUVAS

*Luvas

*Pantalla protectora
facial

PANTALLA
PROTECTORA FACIAL
(Antivaho, Axustable e
Reutilizable)

34

PLAN DE CONTINXENCIA FRONTE Á COVID19
Medidas para Desescalada e Continuidade Asistencial nos Centros de Atención a Persoas con DCA

Anexo 10. Información en Materia de Protección de Datos
FEGADACE ou a asociación federada [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTO-Vigo,
RENACER-Ourense, SARELA-Santiago], infórmalle que de acordo ao establecido no
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a
libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e a Lei Orgánica 3/2018,
de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, que os datos
que se recollen no anterior formulario serán tratados de acordo ao seguinte:
INFORMACIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do
Tratamento

FEGADACE con CIF G70191051, domicilio social en Rúa das Galeras,
nº 17, 2º , oficina 5, CP 15705, Santiago de Compostela,
fegadace@fegadace.org
ou a asociación federada [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña,
ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago]....XXXX

Datos tratados/ orixe

Os datos identificativos e sobre circunstancias persoais
relacionados coas medidas de prevención e protección da saúde
fronte á exposición por COVID19 que foron proporcionados pola
propia persoa interesada, e asinante da declaración.

Finalidade do tratamento

Valoración da persoa traballadora por parte de FEGADACE ou a
asociación federada [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña, ALENTOVigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago, de acordo cos criterios
do Ministerio de Sanidade, sobre a pertinencia ao grupo de
poboación sospeitosa de portar o virus SARS-CoV-2 ao obxecto de
adoptar as medidas preventivas necesarias para a protección da
saúde das persoas.

Lexitimación

Base lexitimadora para esta finalidade é: Protexer intereses vitais da
persoa física e terceiros (art. 6.1. d RGPD). Interese público ( (art. 6.1.
e y 9.2.I RGPD). Obriga Legal (art. 6.1 c y 9.2 h. RGPD).

Destinatarios de cesións

Serán cedidos ás autoridades sanitarias se son requiridos

Destinatario de
Non se realizan transferencias internacionais destes datos por parte
transferencia internacional de FEGADACE ou a asociación federada [ADACE-Lugo, ADACECOCoruña, ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago
Dereitos das persoas
interesadas

Poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidade ou limitación dos datos, ante FEGADACE
ou a asociación federada [ADACE-Lugo, ADACECO-Coruña,
ALENTO-Vigo, RENACER-Ourense, SARELA-Santiago, na dirección
previamente indicada, aportando documentación que acredite a súa
identidade e indicando o dereito que desexa exercitar. Pode
presentar unha reclamación ante a autoridade competente:
www.aepd.es

Conservación

O tempo legalmente establecido para o efecto
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