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Este protocolo está en revisión permanente e actualizarase en canto exista nova evidencia dispoñible ou 
recomendacións das autoridades sanitarias 

 

*- Elimínase o apartado de Consideracións previas. 

- Modifícase o ámbito de aplicación ó non poder iniciar polo momento actividades en grupo 
que forman parte dos servizos de SADT e MAPIS. 

*1 – Actualizado en base a Plan de Acción de Prevención COVID19 Centros Atención Diúrna 
da Consellería de Política Social, recibido venres 12 de xuño. Pendente introducir cuestións 
específicas ao Centro de día, á espera de autorización de reapertura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con este protocolo SARELA pretende garantir a prestación dos seus servizos ás persoas con 
dano cerebral adquirido (DCA), de maneira que non se poña en perigo a saúde de ningunha 
das persoas con DCA, familias, persoa socias, profesionais e colaboradoras en xeral.  

Para manter as actividades e intervencións, SARELA debe  minimizar o 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, ademais do Plan de 
Continxencia fronte á COVID19 de FEGADACE, actívase este protocolo e os seus 
procedementos para garantir a continuidade asistencial e prevención fronte ao risco de 
exposición ao Coronavirus (SARS-CoV-2). 

Este protocolo é elaborado coa información dispoñible na data da súa redacción, pode ser 
obxecto de cambio e/ou modificacións segundo vaian marcando as necesidades e as 
autoridades sanitarias en cada momento. 

Enviarase unha copia a tódalas persoas afectadas por el (familias, Xunta Directiva, 
traballadores/as,...). E estará dispoñible para novas incorporacións. 

2. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN, E RESPONSABLES DO 
PLAN 

Este plan é de aplicación nos seguintes servizos e persoas implicadas da entidade: 

- Información, orientación e apoio ás Familias. 
- SAE, servizo de atención especializada. 
- SOL, servizo de orientación laboral. 
- Dirección, Administración e Comunicación.  
- Xunta Directiva, familiares e persoas socias. 
- Provedores de servizos. 

No caso de que a persoa que ocupa a Dirección (Rocío García Calvo) causara baixa por 
calquera circunstancia pasaría a ocuparse da coordinación deste Plan, por esta orde: 

1. Ana Ruiz Sancho, Responsable de Calidade 
2. Alba Mouzo Filgueira, Coordinadora do Servizo de Atención Diúrna Terapéutica 
3. Olalla Dominguez Díaz, Traballadora Social 

 

3. ACTUACIÓNS A REALIZAR 

Semana do 4 a 8 de maio. 

Realizadas accións por parte de Dirección, relevantes e determinantes na  elaboración deste 
protocolo:  

- Contacto e coordinación con empresa de Prevención de Riscos. 
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- Contacto permanente con Política Social a través de FEGADACE. 
- Semana do 4 ao 12. Curso online de Coronavirus-Covid19 para todo o equipo de 

Sarela, organizado pola empresa de prevención de riscos TAPREGA. 
- Mércores 6 de maio. Videoconferencia con Direccións de FEGADACE e demais 

entidades de Galicia, para revisión Plan Marco de Continxencia fronte á COVID19 
elaborado pola Federación, e solicitude de material e EPIs necesarios. 

- Xoves 7 de maio. Videoconferencia con Direccións de FEDACE e demais entidades de 
España, para compartir plans de continxencias/protocolos de actuación previstos. 

- Venres 8 de maio. Videoconferencia con Xerencia Hospital CHUS e Barbanza para 
informar do seu plan de continuidade de consultas externas, entre outros. 

- FEGADACE inicia contactos e petición de materiais e EPIs necesarios. 

Semana do 11 a 15 de maio. 

- Contacto con provedores de mantemento de Piscina, Fontanería-Calefacción, e 
Limpeza, para planificar e facer en tempo as accións necesarias de desinfección, 
limpeza de filtros, ... 

- Luns 11. Xuntanza en Sarela de Direccións de Fegadace e Sarela, Coordinadoras de 
Centro de Día e Rehabilitación, e persoa de contacto de Prevención de Riscos, para 
aclarar dúbidas do Plan de Continxencia da Federación e concretar accións para o 
Protocolo de Actuación de Sarela. 

- Elaboración de Protocolo de Actuación fronte COVID19 de Sarela, e Procedementos 
específicos por servizo. 

- Coordinadoras preguntan a familias cuestións relevantes para facer a priorización na 
incorporación a actividades. 

- A final de semana a Dirección enviará Plan  de Continxencia fronte á COVID19 de 
FEGADACE e Protocolo de Actuación de Sarela a todo o equipo e Xunta Directiva, 
para información e revisión do que consideren oportuno. 

Semana do 18 a 22 de maio. 

- Recollida e traslado ó Protocolo de Actuación das aportacións achegadas polo equipo 
e Xunta Directiva. Así como polo grupo de Direccións de FEGADACE. 

- Xuntanza en Sarela entre Xunta Directiva e Dirección. 
- Incorporación dun membro da Xunta Directiva á Comisión de Seguimento.  
- Organización de espazos en Sarela: sinalización, cartelería, separación de postos, 

retirada de materiais de uso grupal, ocultación de estantes de libros, material de 
grupos, ...; ampliación de taquillas en vestiarios, compra de máis papeleiras con pedal; 
colocación de mesa na entrada con material informativo e de protección. 

- Habilitar un espazo/local para almacenaxe de EPIs e outro material de protección. 
- Decisión final de incorporación graduada de persoas usuarias, as que continuarán con 

videoconferencia e ás que acudiremos a domicilio. 

Semana do 25 a 29 de maio. 

- Incorporación graduada de persoal necesario para a atención do primeiro grupo de 
persoas. 
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- Formación e adestramento en uso de EPIs e outras medidas de seguridade en Sarela e 
domicilios. 

- Limpeza, desinfección e revisión de filtros de ventilación e aire acondicionado. 

INICIO e Semanas a partir de xuño (según autorización e Protocolo de Consellería Política 
Social). 

- Ofrecer un retorno saúdabel ás persoas traballadoras. Farase unha xuntanza de 
benvida, unha visita polas instalacións cos cambios realizados, e unha xuntanza para 
explicar polo miúdo todo o relativo a este protocolo, e faranse as adaptacións 
participativas que sexan decididas oportunamente (ANEXO 1). 

- Prestación da atención individual ás persoas usuarias coas novas adaptacións, tanto 
en centro como en domicilio, en función da súa situación particular. 

- Revisión e actualización permanente das medidas adoptadas en función da situación 
epidemiolóxica da COVID19 e das instrucións das autoridades competentes. E 
reorientación da prestación do servizo en consecuencia.  

- Envío de Plan de Continxencia de FEGADACE e Protocolo de Actuación de SARELA a 
tódalas familias.  

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E INFORMATIVAS XERAIS  

Para o reinicio  seguro da atención a persoas con DCA e as súas familias na asociación 
SARELA, 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. Levaranse a cabo as seguintes MEDIDAS XERAIS: 

 Entrega de información sobre medidas hixiénicas a todas as profesionais así como ás 
persoas usuarias.   

 Faranse as sesións formativas necesarias de educación sanitaria para as persoas 
usuarias, e seguirase unha rutina estrita de lavado e desinfección de mans para que a 
automaticen. 

 Cambio de contrasinal de entrada e alarma, para controlar a entrada de provedores de 
mantemento. Deberán avisar do seu acceso ó centro. 

 Adopción da modalidade de teletraballo ou combinada con presencial, e por quendas . 
Deixando para o final a incorporación daqueles profesionais con maiores ou menores 
a cargo, con imposibilidade de conciliar. 

 Quendas de entrada e saída graduais.  
 Limítase o uso de fotocopiadoras e escáner, dando prioridade ó uso de 

documentación dixital.  
 A documentación en papel que aporte a familia, tipo informes, achegaranse por 

correo electrónico. 
 As visitas de persoas non profesionais nin usuarias ás instalacións están limitadas ás 

estritamente necesarias (provedores, colaboradores esenciais, ...).  
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 Os familiares esperarán fora do centro, seguindo as indicacións en cada momento 
polo profesional de referencia. Deberán vir puntuais á entrada e á saída para evitar 
aglomeración. 

 As primeiras horas estarán reservadas para as persoais maiores, e os/as menores de 
idade serán atendidos a última hora, en especial, aqueles que non poidan facer uso da 
máscara. 

 Só poderán permanecer no centro profesionais e persoas usuarias, e un familiar cando 
sexan primeiras entrevistas de información. 

 Suspensión temporal da colaboración de persoas voluntarias, e persoas en prácticas. 
 Suspensión temporal de Terapia Acuática, por tempo indeterminado e condicionado 

polas instrucións gobernamentais en relación ao contaxio en medio acuático, así 
como recomendacións de uso de medidas de protección individual e colectiva 
específicas.  

 As persoas usuarias e familias que non poidan ou non queiran ter unha atención 
presencial no centro, poderán ser atendidas telematicamente e/ou autorizar as 
intervencións en domicilio, das cales as de centro de día, á súa vez están 
condicionadas á autorización por parte de Política Social no marco dos contratos de 
prazas e outras subvencións procedentes desta consellería que, actualmente non 
contemplan a modalidade de atención a domicilio para a prestación dos servizos.  

 As reunións de equipo por servizo poderán realizarse sempre que se garde a distancia 
de seguridade. 

 As reunións de todo o equipo serán mediante videoconferencia. 
 As reunións de xunta directiva serán mediante videoconferencia preferentemente, ou 

presenciais se están garantidas as medidas de protección, e fora do horario de 
atención de persoas usuarias. 

 Comezarase a traballar coas familias a busca e recompilación de información, 
recursos, materiais, etc, que permitan facer unha boa atención telemática e corrixir a 
falta de medios para a seguinte situación que o requira. 

 Farase a necesaria previsión de reforzo de persoal ante casos posibles, probables e 
confirmados entre as traballadoras e que teñan que manterse en illamento.  

 Farase todo o posible por ter un Plan de Continuidade de servicios o máis real e 
eficiente e baseado na experiencia desta situación, para futuras crises, previstas a 
corto e medio prazo. 

 Estarán delimitadas as distancias de seguridade de 2 m, en despachos e zonas común. 
 Instalarase na entrada unha alfombra desinfectante para zapatos. 
 Instalaranse medidas de protección en todas as zonas comúns, baños e despachos. 
 Instalaranse papeleiras con tapa e pedal en todos os espazos. 
 O ascensor quedará limitado ao mínimo posible, e sempre só unha persoa máis un 

profesional. 
 Uso do ascensor: evitar apoiarse nas paredes, evitar tocar o pasamáns, lavarse as 

mans antes e despois de usalo, pulsar o botón con un obxecto e desinfectar. 
 Os provedores seguirán as medidas de seguridade na entrada no centro, sen poder 

pasar, salvo excepcións, do hall da entrada. A profesional que recolla o material será a 
encargada de limpar, desinfectar e gardalo. 
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 Intensificarase a limpeza das instalacións. 
 Colocaranse dispensadores de xel hidroalcólico á entrada e por diferentes zonas 

comúns.  
 Sinalización de distancias de seguridade e medidas preventivas, así como cartelería 

informativa. 

5. MEDIDAS TÉCNICAS  

5.1. 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 ata que se confirme que non existe risco para a 
saúde da persoa ou para o resto de persoas.  

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, ou o estipulado pola autoridade sanitaria. 
Durante ese período deberá de realizar un seguimento por se aparecen signos da 
enfermidade.  

5.2. 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.  

A continuación preséntase información chave sobre as medidas a adoptar en cada caso:  
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GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR PARA DESPRAZAMENTO A SARELA  
 

Vehículo persoal  
 

 
 

O ideal é NON compartir o vehículo, 
pero no caso de ter que facelo, 

seguiranse as seguintes 
recomendacións 

 

Transporte público 
 

 
 

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

 

Andando, en Bicicleta  
ou Moto 

 

 

 
 

Manter  unha distancia de 
2 metros entre as persoas 

coas que te atopes 
Recoméndase o uso de 

máscara 
Compartir Vehículo 

 

Recoméndase usar a máscara 

Desinfección do vehículo cada vez que se utilice 

Estas instrucións serán adaptadas en función das 
recomendacións oficiais 

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 

Sitúate en posición diagonal entre 2 filas de asentos 

A duración máxima dos traxectos non deberá de pasar 
de 60 minutos 
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5.3. Ao chegar a SARELA 

Ademais do sinalado no gráfico, farase unha maior concreción no Procedemento de Entrada e Saída de persoal e Entrada e Saída de persoas usuarias. 

GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR Á CHEGADA AO TRABALLO 
 
 

Acceso ao centro 

  
Accederase ao centro e zonas comúns por quendas, 

evitando coincidir con outra persoa, ou mantendo a 
suficiente distancia de seguridade e máscara  

 
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 

NON contacto físico 
 

 
 

 
Non saudar tendo contacto físico (man, abrazo 

ou bicos) 
Manter unha distancia mínima de 1.5-2m 

Hixiene de Mans  
 

 
 

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

 
 

 
Colocación de EPIS 

 
Recomendados e entregados pola organización 

Máscara  
(se non é posible a distancia física de seguridade) 

 

 

 
Xel Hidroalcólico 

 
Cada profesional disporá de unha botella de xel 

hidroalcohólico individual. Instalarase un dispensador 
para uso común en diferentes espazos 

Evita Tocar a Cara 
 

Lembra que debes evitar tocar os ollos, nariz e boca 
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5.4.  Zonas comúns (salas polivalentes, áreas de descanso, pasillos, escaleiras) 

GRÁFICO MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR DENTRO DAS INSTALACIÓNS 
 

Manter a Distancia de Seguridade 

 
Ante actividades o traballo en grupo inevitable 

manter sempre a distancia de seguridade 
entre participantes (>2m) 

Priorizar Medios Telemáticos  

 
Para as reunións e actividades de calquera índole, que 

o permitan, prioriza medios telemáticos 

Realizar actas de asistentes en 
actividades presenciais 

 
No caso de que sexa inevitable unha 

actividade presencial, rexistrar sempre 
que persoas asisten á mesma 

Xel Hidroalcohólico e Desinfectante 
 

 
Cada profesional disporá de unha botella 
pulverizadora con líquido desinfectante de 
superficies, de uso individual, para desinfección do 
seu espazo de traballo durante e ao final de cada 
xornada de traballo. No caso de contacto con 
obxectos comúns , aplicarase o principio de manter a 
máxima hixiene de mans (solución hidroalcohólica 
previa e posteriormente ao contacto) e segundo 
sexa o material aplicarase xel desinfectante 
correspondente. 

Eliminar  uso de fontes e máquinas 
subministradoras 

 
Evitar uso de cafeteiras e fontes comúns que impliquen 

acercar a boca para beber ou manipulación. 
Subministrar auga de maneira individual 

 
 

 

Ventilación frecuente 
 

 
 

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

comedores), á chegada e á saída, durante 
10 minutos 

Métodos separación física  

 
Instalación de mamparas onde non se poida 

garantizar a distancia física 

Instalación de Sinaléctica  

 
 

Asegurar a sinalización que informen da distancia física 
mínima 

 Uso de uniformes e lavado e 
secado  

Facer na propia entidade 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
PARA A PREVENCIÓN DA COVID19-ASOCIACIÓN SARELA 

  

11 
 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIXIENE XERAIS  

 Evitar o saúdo con contacto físico. 
 Evitar tocar a cara, boca e nariz coas mans. 
 Manter a distancia de 2 metros. 
 As uñas deben estar cortadas, evitando o uso de aneis, pulseiras, reloxos de pulso…  
 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.   

 Evitar usar lentes de contacto. Se se necesitan lentes, deben estar ben axustadas para 
evitar que 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. 

 Recoméndase eliminar a maquillaxe ou outros produtos cosméticos que poidan ser 
unha fonte de exposición prolongada se están contaminados.   

 Os uniformes de traballo cambiaranse e lavaranse a diario. Recoméndase a ducha ao 
finalizar a quenda.  

 Ventilar diariamente tódolos espazos. 
 Limpeza diaria a fondo dos diferentes espazos. 
 Retirar, na medida, do posible os obxectos difíciles de limpar. 
 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.). Para a apertura de portas, acción de 
interruptores e botóns de ascensor, as profesionais priorizarán a utilización do 
dispositivo Lu-Touch que lles será entregado e deberán hixienizar ao igual que o 
lavado de mans.  

 Recoméndase que a limpeza se faga en húmido para evitar levantar po, e aspirar en 
lugar de varrer. 

 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.  

 Persoas usuarias fumadoras e que requiren apoio: lavar as mans antes e despois de 
fumar. Daráselle o tabaco pola zona branca, sen tocar o filtro. 

 O uso do comedor para o persoal poderá realizarse ata que comecen as persoas 
usuarias. Logo terán que organizarse espazos e quendas. 

 No momento de uso do comedor o persoal deberá manter a distancia de seguridade; 
ben como traer a súa comida e os seus utensilios. Non se poderá deixar comida, nin 
cápsulas de café, nin calquera outro resto ou elemento propios na cociña. Tampouco 
compartir comida nin utensilios.  

 Cada profesional e persoa usuaria terá os seus propios bolígrafos, lapis, etc., co nome 
posto e gardados en botes individuais. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
PARA A PREVENCIÓN DA COVID19-ASOCIACIÓN SARELA 

 

12 
 

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIXIENE ESPECÍFICAS 

7.1. Procedemento de entrada e saída de PERSOAS USUARIAS 

Entrada: 

- A entrada será pola porta principal, tamén a saída. 
- A persoa acompañante espera no soportal (hall) pola profesional responsable.  
- Se hai cruce de dúas familias manter a distancia de seguridade de 2 m, según a 

sinalización no chan. 
- Vir sen pulseiras, aneis, colares, reloxos, pendentes,... 
- Traer o mínimo imprescindible respecto a roupa de abrigo, bolsas,...Non está 

permitido entrar con papeis, bolsas, revistas, tapóns, botellas... 
- A documentación en papel, tipo informes, achegaranse por correo electrónico. 
- Chegar puntualmente á hora indicada. A persoa acompañante resposta ás preguntas 

de control diario e autoriza control de temperatura en persoas incapacitadas. 
- Esperar a que a profesional a acompañe. 
- Desinfectar zapatos (secar ben no felpudo para evitar escorregar); e produtos de 

apoio e de mans.  
- Tomar a temperatura. 
- Lavado/desinfección de mans e secado con papel. 
- Poñer máscara e/ou pantalla. 
- Deberá estar sempre acompañada por unha profesional. 

Saída: 

- Quitar máscara e/ou pantalla. 
- Lavado de mans e secado con papel. 
- Coller pertenzas. 
- Saír. 
- Deberá estar sempre acompañada por unha profesional. 
- A persoa acompañante espera no porche pola profesional responsable.  
- Se hai cruce de dúas familias manter a distancia de seguridade de 2 m, sinalada no 

chan. 

7.2. Procedemento de entrada e saída de PERSOAL  

Entrada e preparación: 

- A entrada será graduada, sendo necesaria a máxima puntualidade. 
- Vir sen pulseiras, aneis, colares, reloxos, pendentes,... 
- Uñas limpas e cortas. 
- Traer o mínimo imprescindible respecto a roupa de abrigo, bolsas,...Non está 

permitido entrar con papeis, bolsas, revistas, tapóns, botellas... 
- A entrada será pola entrada principal, cada profesional terá unha chave. A alarma 

estará desactivada pola primeira persoa que chega. 
- A primeira persoa que chega deberá: 
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o sacar a mesa co material para a entrada. 
o recibir a tódalas demais para a toma de temperatura. 
o pasar de un/unha en un/unha. 

- A última persoa que saia á tarde deberá meter para dentro a mesa co material. 
- Desinfección de calzado e mans con xel. Secar ben no felpudo para evitar escorregar.  
- Acceso a planta soto por itinerario marcado nas escaleiras e sen tocar o pasamáns. 
- Acceso a vestiarios e a postos individuais. 
- Deixar obxectos persoais (móbil, chaves, gafas,..) no posto individual para desinfectar. 
- Manter o pelo recollido. 
- Meter a roupa e calzado da rúa nunha bolsa pechada. 
- Desinfectar obxectos persoais. 
- Lavar as mans con abundante auga e xabón, secamos con papel. 
- Colocación de EPI no propio vestiario. 
- Lavar de novo as mans con abundante auga e xabón e secamos con papel. 

Desvestido e saída: 

- Antes de entrar no vestiario, retiramos EPI e a deixamos no contedor de residuos. 
- Lavamos as mans con abundante auga e xabón e secamos con papel. 
- Desinfectamos os obxectos que utilizamos durante a xornada, gafas, bolígrafos, 

móbil,... 
- Retiramos a roupa e a deixamos sen axitar no contedor de roupa. Quitamos zapatos. 
- Duchámonos e poñémonos a roupa da rúa e botamos a bolsa no contedor de residuos. 
- Desinfectamos o posto individual e materias a utilizar ó día seguinte. 
- Saímos pola porta principal, sen tocar pasamáns. 

SARELA será a responsable do lavado diario de roupa de traballo.  

7.3. Procedemento limpeza e desinfección de materiais e zonas comúns 

- Sempre que a persoa cambie de asento, lugar, actividade,...limparase todo o que 
tocou. Farao a profesional que estea a cargo desa sala/despacho/intervención. 

- Cada profesional é responsable da limpeza e desinfección da súa zona de traballo, se 
inevitablemente a compartiran, limparaa cada un/unha deles/as ó terminar de usala 
ou de usar algún material de uso común. Para iso disporá dunha botella individual con 
produto desinfectante.  

- As pantallas protectoras desinfectaranse ao final do día ou cada vez que se manipulen. 
- As superficies limparanse con auga e xabón nunha baeta. 
- Pulverizar con desinfectante, esperar uns 5 minutos e secar con papel. 
- Tirar o papel ó cubo de lixo con tapa. 
- Desinfectar o WC, lavabos, barras de apoio ,etc. despois de cada uso. 
- Se en algún momento non se pode limpar e desinfectar no momento por urxencia 

cunha persoa usuaria, a persoa responsable marcará a zona en roxo para que non sexa 
usada mentres tanto. 

- As baetas estarán en auga con lixivia mentres non se usen. 
- A empresa de limpeza fará a limpeza máis profunda de baños,  e demais espazos 

cando non haxa persoas usuarias. 
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7.4. Procedemento de actuación nas INTERVENCIÓNS con persoas NO 
CENTRO  

- A coordinadora informa á persoa e familia de:  
o necesidade de firmar o documento de declaración responsable e 

consentimento informado (ANEXO 4). 
o informar dos contidos do consentimento informado para que teñan toda a 

información, previa á intervención, e asegurarse de que o entenderon e se 
sinten confiados/as. 

o informar das medidas de protección que se levarán a cabo. 
- Na primeira intervención firmarase a declaración responsable e o consentimento 

informado. 
- Darase prioridade ó traballo telemático en aquelas intervencións que non requiran a 

presencia da persoa. 
- A entrevista/intervención que deba ser presencial será con cita previa. 
- Só poderá acudir a persoa directamente afectada e un familiar/acompañante. 
- Seguen suspendidas charlas informativas e grupos de familias no centro. 
- As citas dos diferentes profesionais poñeranse cun intervalo de 15 minutos 
- Dedicaranse 10 minutos á desinfección e ventilación da sala/despacho/habitación. 
- Uso obrigatorio de máscaras da persoa usuaria (salvo excepcións xustificadas). 
- A persoa deberá seguir as instrucións para a entrada ó centro. 
- Recibirase á persoa mantendo a distancia de seguridade. En caso de precisar 

asistencia que dificulte o respecto da distancia de seguridade, asegurarase de levar 
sempre a máscara e pantalla de protección facial.  

- Planificarase de antemán na medida do posible a intervención, organizando o 
material estrictamente necesario, así como preparar o EPI necesario. 

- Retirarase da vista o material que non se vaia utilizar, gardados en caixoneiras 
pechadas ou armarios, a ser posible. 

- Nada máis pase a persoa ó despacho/sala, pecharase a porta durante toda a 
intervención. 

- Volverase a pedir á persoa que se desinfecte as mans antes de sentarse e que trate de 
non tocar nada. 

- A persoa debe evitar tocar obxectos que non sexan imprescindibles para a 
intervención.  

- Plastificar todo o material de papel e cartón que sexa posible para facilitar a súa 
limpeza e desinfección. 

- Ao remate de cada intervención o/a profesional deberá desinfectar os materiais e 
superficies empregadas. Incluída as pantallas se se usaron. 

- Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional e Auxiliares deberán usar os EPIs 
correspondentes ó risco de exposición que teñan 

- Aumentar/substituír determinadas intervencións a través de vídeo-chamada e 
aplicacións informáticas. 

- A información aos familiares realizarase por teléfono ou vídeo-chamada. 
- Pautas de exercicios, instrución,… e informes de seguimento e outros serán enviados 

por correo electrónico. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
PARA A PREVENCIÓN DA COVID19-ASOCIACIÓN SARELA 

 

15 
 

7.5. Procedemento de actuación nas INTERVENCIÓNS con persoas no 
DOMICILIO 

- A coordinadora informa á persoa e familia de:  
o necesidade de firmar o documento de declaración responsable e 

consentimento informado (ANEXO 4). 
o informar dos contidos do consentimento informado para que teñan toda a 

información, previa á intervención, e asegurarse de que o entenderon e se 
sinten confiados/as. 

o informar das medidas de protección que se levarán a cabo. 
- Na primeira intervención firmarase a declaración responsable e o consentimento 

informado. 
- O/a profesional controlarase a temperatura antes de ir ó domicilio. 
- Antes de prestar a atención domiciliaria, o profesional chamará ao familiar para: 

o comprobar que as circunstancias declaradas na autorización non cambiaron e 
que non hai ningún caso sospeitoso/confirmado de COVID-19 na vivenda. 

o informarlle do material necesario que teñen que preparar para realizar a 
atención de forma óptima. 

o tanto o familiar como a persoa usuaria e profesional, deben levar máscara, ou 
o indicado para cada situación. 

o recordarlle que a habitación debe estar limpa e desinfectada antes e despois 
da visita, así como manter unha boa ventilación da estancia durante mínimo 
15 minutos. 

o recordarlle as medidas de hixiene de mans con auga e xabón ou solución 
hidroalcólica, cada vez que se teña contacto con superficies en espacios 
comúns da vivenda, así como maner a distancia de seguridade co profesional 
de 2 metros, se  é posible polo tipo de intervención a realizar. 

- O/a profesional debe levar as uñas cortas, evitar o uso de anillos-pulseras-reloxios ou 
outros complementos. A roupa de abrigo e outros obxetos persoias do profesional 
quedarán no vehiculo. 

- Todos os obxectos, materiais que vaian entrar no domicilio deben meterse nunha 
caixa para ser desinfectados á chegada ó centro. 

- O/a profesional debe entrar co EPI indicado segundo o risco indicado para cada 
situación. 

- En domicilios e/ou persoas que ainda non coñeza deberá ir coa maior protección 
posible, máscara FFP2, pantalla facial, e unha vez acceda á vivenda e tras desinfección 
de mans, colocarase a bata e luvas. 

- Aplicar a desinfección do vehículo. 
- Todo o proceso deberá quedar rexistrado, identificando ao profesional, familiar/es e 

persoa atendidas e as medidas de protección adoptadas. 
- Se alguén das persoas implicadas na atención domiciliaria, presentara sintomatoloxía 

compatible con COVID-19 durante os 14 días á visita, deberá contactar e informar á 
Dirección do centro para que se adopten as medidas oportunas. 
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7.6. Procedemento de utilización correcta e recomendacións de luvas 

- Usar os luvas só para as mesmas situacións previas a esta pandemia. 
- Realizar a hixiene de mans inmediatamente antes de poñer as luvas. 
- Retirar sempre as luvas tras o contacto con cada persoa ou ó pasar dunha tarefa de 

limpeza a outra de vestido, por exempro, na mesma persoa. 
- Tirar as luvas no contenedor de residuos axeitado. 
- Realizar hixiene de mans inmediatamente despois de retirar as luvas. 
- O uso de luvas non sustitúe a hixiene de mans. 
- Non lavar ou descontaminar con producto de base hidroalcólica os guantes. 
- Non utilizar as mesmas luvas (uso prolongado) para un grupo de varias persoas. 
- Non usar doble luva. 
- Cubrir cun apósito calquer ferida localizada nas mans. 
- Conservar as luvas alonxados de fontes de calor e da acción da luz solar. 
- Elexir a talla apopiada de luvas. 
- Evitar dañar as luvas cando se saquen do envase. 
- Non meter as luvas usados nos bolsillos. 
- Non usar luvas que conteñan polvo se a hixiene de mans se fai cun protocolo de base 

hidroalcólica. 
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8. ANEXOS 

8.1.         Anexo 1. Declaración de compromiso por unha volta ó traballo 
saúdabel 

A Xunta Directiva e Dirección de Sarela propóñense garantizar unha volta ó traballo máis 
saúdabel  posible despois do confinamento pola COVID-19, co obxectivo de coidar e poñer 
no centro de atención o benestar das persoas que atenden e coidan. 

O benestar das persoas traballadoras en Sarela abórdase baixo as premisas de: 

 Garantir un espazo de traballo seguro fronte á COVID-19 no que se apliquen as 
medidas preventivas que determine en cada momento a autoridade competente. 

 Considerar, mediante a escoita activa e empatía, as necesidades das persoas para 
promover o benestar emocional no traballo. 

 Garantir unha cooperación efectiva para a mellor xestión da información, a 
planificación, a implementación de medidas, a comunicación e a avaliación desta 
política. 

 Promover a participación e o empoderamento como base para potenciar a confianza, 
motivación e implicación do persoal. 

 Promover a valoración e recoñecemento do esforzo realizado por parte do persoal 
para afrontar este desafío. 

 

A Xunta Directiva e Dirección de Sarela comprométense a: 

 Proporcionar un ambiente de traballo seguro e saúdabel tanto fronte á COVID-19 
como en relación co conxunto dos riscos laborais. 

 Considerar os estados de ánimo do persoal para reforzar as percepcións positivas e 
afrontar as situacións problemáticas. 

 Aplicar medidas de promoción da saúde en favor do benestar emocional. 
 Manter unha comunicación bidireccional fluida e transparente. 
 Promover e manter espazos de consulta e implicación do persoal. 
 Avaliar e analizar este proceso para aprender. 

 

 

Data                            Sarela                                                             Nome                                                    Sinatura 
 

 

Data                            Traballador/a                                                           Nome                                                  Sinatura 
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8.2.   Anexo 2. 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 SARELA 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 SARELA 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 cirúrxica (ou no seu defecto FFP2), e/ou pantalla facial. 
 No suposto de subcontratar a actividade con outra empresa, porao en coñecemento 

de SARELA e esixiráselle o mesmo grao de cumprimento. 
 Ante calquera situación de emerxencia contactará con Dirección. 

 

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 
 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
PARA A PREVENCIÓN DA COVID19-ASOCIACIÓN SARELA 

 

19 
 

8.3. Anexo 3. Certificado de Situación ante a COVID19 

Antes de entrar nas nosas instalacións, todas as persoas deben cumprimentar e asinar esta 
declaración.  

De igual modo, no momento da entrada comprométese a cumprir as recomendacións 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 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 é obrigatorio:  

 Manter a distancia de seguridade de >2m 
 Manter unha correcta hixiene de mans 
 Uso de máscara 

*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 instala 

 

Data                       Nome                                                                        Sinatura 
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8.4. Anexo 4. Documento de Declaración responsable e Consentimento 
Informado para Intervención en Centro e en Domicilio no contexto de 
COVID-19  

Ten dereito a coñecer o procedemento que vai a realizar e as complicacións máis frecuentes 
que poidan ocurrer. Polo que imos explicar todas estas cuestións; léao atentamente e 
pregunte o que precise. Deberá firmalo a persoa directamente afectada e e/ou titor/a legal, 
e/ou familiar coidador/a. 

Ante a situación actual plantéxanse atencións individuais e con cita previa, tanto no centro 
como no domicilio, para: 

- realizar valoracións 
- realizar sesións de rehabilitación 
- intervención telemáticas 

As intervencións que se van realizar non supoñen risco para a persoa. O equipo de 
profesionais está debidamente formado e farán as intervencións sempre coa máxima 
seguridade. 

Tomarase especial precaución para evitar o risco de contaxio do COVID-19, por elo tómanse 
algunhas medidas ó respecto: 

- lavado de mans antes e despois de cada intervención, e as veces que sexan precisas 
durante a sesión. 

- usos de máscara, pantalla protectora, luvas, xel desinfectante. 
- desinfección de materiais. 
- roupa de uso exclusivo no centro e no domicilio. Lavado diario en Sarela. 
- seguimento da saúde dos/as profesionais. 
- obriga da persoa usuaria e familiares de informarnos se presenta sintomatoloxía 

sospeitosa de COVID-19. Cando sexa así, suspenderase a sesión de intervención e 
seguiremos o protocolo estipulado polas autoridades sanitarias. 

- obriga por parte da persoa usuaria de tomar a súa temperatura a mesma mañá que 
acuda ao centro o reciba a visita en domicilio. Nós tamén lla volveremos a tomar. 

Recorde informar se a persoa usuaria, familiar acompañante, familiares convivintes no 
mesmo domicilio, presentan algunha das seguintes condicións e/ou patoloxías e marcala: 

- diabetes 
- enfermedade cardiovascular 
- hipertensión arterial 
- maior de 60 anos 
- sistema inmunodeprimido 
- cáncer en tratamento activo 
- enfermedade renal 
- obesidade grave 
- enfermedade pulmonar crónica 
- patoloxía descompensada 
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Declaración de estado actual SI NON

1.- Recibiu, leu e comprendeu o documento,  PROTOCOLO DE 
CONTINUIDADE ASISTENCIAL E PREVENCION FRONTE AO RISCO DE 
EXPOSICIÓN AO CORONAVIRUS de 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 

  

 

Así, Don/Dona 
 
con DNI 
 
como familiar/tutor/a legal 
 
DECLARO: 
 
ler esta información e entendela. Preguntar sempre que o precise aclarar algunha cuestión, e revocar en 
calquera momento este consentimento. 
 
entendo o risco que conleva esta situación, e que as/os profesionais tomarán as medidas de protección 
necesarias e de xeito correcto, tendo en conta, ademáis, que en algunhas intervencións non se poderá 
manter a distancia física de seguridade. 
 
por todo elo, manifesto a miña satisfacción coa información recibida e CONSINTO as intervencións que 
se deben realizar. 
 
 
 

Data                       Nome                                                                        Sinatura 
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8.5.  Anexo 5. Información Protección de Datos 

 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable do Tratamento Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela, con CIF 
G15775604, domicilio social en Rúa Pedro Cabezas González 3 
CP 15702, Santiago de Compostela, sarela@sarela.org  

  

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 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 transferencia 
internacional 

Non se realizan transferencias internacionais destes datos por 
parte de SARELA-Santiago. 

  

Dereitos das persoas 
interesadas  

Poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidade ou limitación dos datos, ante 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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8.6 Anexo 6. Rexistro EPIs  
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8.7.  Anexo 7. Cartelería e Infografías (en realización e según actualización) 
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