
Plan de con�nxencia
fronte ao SARS-CoV-2 na
Rede Pública de Albergues
do Camiño de San�ago de
xes�ón da Xunta de Galicia

GALICIA DESTINO SEGURO
#SENTIDIÑO Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean

actualizado o 22 de xuño de 2020
Este é un documento aberto ao que se irán incorporando

novas recomendacións e medidas



2

Plan de continxencia fronte ao SARS-CoV-2 na Rede Pública de
Albergues do Camiño de Santiago de xestión da Xunta de Galicia

Índice

1. Introdución .................................................................................................... 4

Xustificación................................................................................................................................................... 4

Obxectivo ........................................................................................................................................................ 4

Ámbito de aplicación ................................................................................................................................... 5

2. Normativa ..................................................................................................... 6

Fontes de consulta ....................................................................................................................................... 6

Principais documentos de traballo.......................................................................................................... 6

3. Tipoloxía de espazo e equipamento no albergue ................................... 8

Espazos ............................................................................................................................................................ 8

Outros servizos ............................................................................................................................................. 9

Equipamento.................................................................................................................................................. 9

4. Mecanismos de coordinación ..................................................................... 11

Protocolo de comunicación interno ........................................................................................................ 11

5. Tipoloxía de medidas................................................................................... 12

Medidas de control de capacidade e distanciamento........................................................................ 12

Medidas de limpeza e desinfección......................................................................................................... 14

Medidas de comunicación e información............................................................................................... 16

Medidas de protección individual ............................................................................................................ 17

Importancia do mantemento preventivo .............................................................................................. 18

6. Medidas de aplicación no albergue........................................................... 19

Capacidade máxima ..................................................................................................................................... 19

Medidas xerais de aplicación na totalidade do albergue.................................................................. 20

Medidas específicas para cada espazo do albergue ........................................................................... 22



3

Plan de continxencia fronte ao SARS-CoV-2 na Rede Pública de
Albergues do Camiño de Santiago de xestión da Xunta de Galicia

7. Protocolos de actuación fronte a casos de infección por covid-19...... 26

Protocolo de actuación fronte a casos de infección pola covid-19................................................ 26

Medidas ante a sospeita dun caso da covid-19.................................................................................... 27

8. Guías para a implantación das medidas nos albergues ........................ 28

Medidas xerais de limpeza e desinfección............................................................................................. 28

Medidas xerais de comunicación e información .................................................................................. 30

Medidas xerais de protección individual (EPI, lavado frecuente de mans e uso de solución

hidroalcohólica)............................................................................................................................................. 32

Medidas específicas de equipamentos................................................................................................... 35



4

Plan de continxencia fronte ao SARS-CoV-2 na Rede Pública de
Albergues do Camiño de Santiago de xestión da Xunta de Galicia

1. Introdución
Xus�ficación
A situación actual no contexto do virus SARS-CoV-2 coñecido comunmente pola
enfermidade covid-19, supón unha ameaza para a seguridade en materia de sanidade para
as persoas.

Coa intención de minimizar os riscos hixiénico-sanitarios fronte á pandemia, faise
necesario establecer unha serie de ferramentas de prevención ao contaxio tanto para os
residentes como para as persoas traballadoras e os visitantes, coa finalidade de evitar o
risco de contaxio desde a súa orixe, limitando a súa propagación a través da
implementación de diversas medidas.

Nesta situación adquire especial relevancia establecer sistemas e protocolos de
prevención que permitan a apertura e o uso de certas instalacións (especialmente
relacionadas co turismo e o lecer) sen que, por iso, aumente o risco de contaxio
comunitario e se poña en perigo tanto as persoas traballadoras do sector como o
conxunto da sociedade.

Debido á súa fisonomía e á operativade destes, os albergues da Rede Pública xestionados
pola Xunta de Galicia nos diferentes tramos do Camiño de Santiago comportan uns riscos
inherentes pola proximidade entre usuarios e contacto con elementos comúns.

Desde o inicio da pandemia, as entidades sanitarias están a traballar cos diferentes entes
gobernamentais, que emitiron recomendacións, normas e plans de medidas xeneralistas
para retomar as actividades. Con todo, estas recomendacións xerais deben aplicarse a
cada organización de acordo coa súa natureza, os seus servizos, as súas instalacións etc.

Para poder seguir ofrecendo o servizo coas maiores garantías posibles para os usuarios, e
realizar a toma de decisións e medidas coordinada para toda a rede de albergues, a Xunta
de Galicia redactou, en colaboración co Instituto para a Calidade Turística Española, un
plan de continxencia xeral que servirá de base e guía para a implantación de medidas en
cada un dos albergues.

Obxec�vo
Ante a situación de risco de contaxio pola pandemia xerada polo coronavirus SARS-CoV-2
faise necesario establecer directrices e recomendacións que permitan que a rede de
albergues do Camiño de Santiago xestionados pola Xunta de Galicia sexa utilizada en
condicións de seguridade fronte ao contaxio.
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Aínda que a casuística é ampla e cada un dos albergues ten as súas características propias,
a maior parte dos riscos inherentes á operativa funcional son comúns para todas as
instalacións, dado que os servizos ofertados son moi similares.

Para a redacción do plan teranse en conta:

• Probabilidade de contaxio.

• Tipoloxía da exposición.

• Grao de exposición.

• Ocupación

• O persoal afectado (empregados, usuarios, residentes etc.)

Tras a identificación dos potenciais focos de contaxio poderanse proxectar e implantar
procesos e mecanismos de prevención, detección e mesmo contención dos contaxios.

Calquera decisión ou medida terá como obxectivo principal protexer os empregados e
usuarios, mellorar as condicións de seguridade, aumentar o seu grao de satisfacción e
sensación de seguridade e confort, preservar e mesmo mellorar a confianza dos usuarios.

Catro son os grandes eixes-obxectivo sobre os que pivota a toma de medidas:

1. Asegurar a distancia entre persoas nas instalacións.

2. Definir os mínimos para abordar a limpeza e a desinfección dos espazos e os obxectos en
contacto coas persoas.

3. Informar a todas as persoas que utilicen o albergue (persoas traballadoras e/ou usuarias)
dos riscos e as medidas de prevención dispoñibles e obrigatorias.

4. Prover de mecanismos e material de protección individual das persoas.

Ámbito de aplicación
O presente documento analiza a morfoloxía e os equipamentos da rede de albergues do
Camiño de Santiago xestionados pola Xunta de Galicia, identificando as zonas,
elementos e servizos de maior risco de contaxio por uso ou proximidade.

Localizados os principais focos de risco, analizaranse e clasificaranse, identificando as
medidas de apoio para minimizar o risco ao contaxio. Determinaranse as medidas mínimas
necesarias, así como os protocolos para reducir o risco para contaxio, apelando ao
cumprimento das medidas que corresponda por parte das diferentes partes que deban
aplicalas.
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2. Norma�va
Fontes de consulta
O presente documento realizouse utilizando a extensa documentación existente emitida
pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e diversos organismos públicos. Dado o escaso
coñecemento que existe da enfermidade covid-19, é conveniente actualizar de forma
constante a información que se manexa.

Entre as fontes de información consultadas para a elaboración deste documento
destacan:

1. Organización Mundial da Saúde (OMS)

2. Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia

3. Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia

4. Ministerio de Sanidade do Goberno de España

5. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo do Goberno de España

6. Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE)

Principais documentos de traballo
Aínda que existe unha cantidade inxente de información de referencia para a aplicación de
medidas de seguridade e prevención fronte á covid-19, destacan varios documentos pola
súa relevancia no contexto deste plan de continxencia.

Recomendacións oficiais de autoridades sanitarias contra a covid-19

1. Recomendacións da OMS sobre riscos (https://www.who.int/teams/risk-communication)

2. Información para a cidadanía sobre a covid-19 achegada pola Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia (https://coronavirus.sergas.gal/?idioma=ga)

3. Información para a cidadanía sobre a covid-19 achegada polo Ministerio de Sanidade
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/
ciudadania.htm)

4. Listaxe de produtos virucidas autorizados en España (https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludpublica/ccayes/aler tasactual /ncov-Chinesa/documentos/
Listado_virucidas.pdf)

Outras recomendacións:

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://coronavirus.sergas.gal/?idioma=ga
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Listado_virucidas.pdf


7

Plan de continxencia fronte ao SARS-CoV-2 na Rede Pública de
Albergues do Camiño de Santiago de xestión da Xunta de Galicia

1. Manuais ante a covid-19 en:

▪ Balnearios

▪ Hoteis e Apartamentos Turísticos

▪ Axencias de Viaxes.

▪ Cámpings

▪ Restaurantes

▪ Aloxamentos rurais

▪ Campos de Golf

▪ Guías de Turismo

▪ Oficinas de Información Turística

▪ Albergues

▪ Turismo Activo e Ecoturismo
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3. Tipoloxía de espazo e equipamento no
albergue
Espazos
A continuación, inclúense as listaxes de servizos agrupados en zonas de uso compartido,
zonas de uso non compartido e espazos restrinxidos ao usuario.

Zonas de uso compartido

Aquelas nas que a afluencia de usuarios (e persoas traballadoras) é moi alta e o risco ao
contaxio entre persoas é elevado. O seu deseño está especialmente pensado para que os
usuarios gocen da zona, interactúen, descansen etc.

Entre outros:

• Zona de recepción e acollida

• Comedor

• Cociña de uso compartido

• Habitacións de uso compartido

• Aseos de uso compartido

• Salón de estar/Sala de reunións

• Zonas exteriores (Xardín/terraza)

• Aparcadoiro/Almacén de bicicletas.

• Corte

• Etc.

Zonas de uso non compartido

Aquelas que son empregadas unicamente polos integrantes dunha unidade familiar:

• Cuartos de uso non compartido coas súas estancias

• Aseos privados.

Dado que existe rotación, o risco ao contaxio existe, pero é inferior ao das zonas de uso
compartido.
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Zonas de uso restrinxido para o usuario

Espazos utilizados só polo persoal do albergue.

Entre outros:

• Almacén

• Office

• Outros espazos de uso de empregados.

Outros servizos
Refírese a aqueles albergues que dispoñan dalgún tipo de servizo turístico
complementario.

Entre os servizos habituais atópanse:

• Servizo de consigna

• Servizo de lavandería

• Alugueiro de toallas

Equipamento
Os espazos e servizos identificados no apartado anterior non se atopan baleiros. Os
elementos e equipamentos que poden ser localizados en calquera deles, en moitos casos,
implican incluso un maior risco que o contorno. As causas son múltiples, pero en moitos
casos implican a interacción física do usuario, polo que as medidas de aplicación adoitan
personalizarse.

A listaxe de equipamento e mobiliario para analizar é o seguinte:

• Recepción

• Varandas/pasamáns

• Sanitarios en aseos (lavabos, urinarios, inodoros etc.)

• Duchas

• Mobiliario interior (mesas, cadeiras, camas, mesas de noite, armarios, andeis etc.)
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• Mobiliario exterior (mesas, cadeiras, hamacas etc.)

• Ascensores

• Lencería

• Bancos

• Papeleiras

• Electrodomésticos
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4. Mecanismos de coordinación
A Xunta de Galicia pon ao dispor da Rede de Albergues do Camiño de Santiago un plan de
continxencia xeral que pode ser implementado por cada albergue, de acordo coa súa
natureza, servizos, equipamentos etc. Con todo, serán os propios responsables de cada
albergue os encargados de adecualo á idiosincrasia de cada espazo e servizo.

O responsable do albergue encargarase de coordinar as medidas e recomendacións.

Protocolo de comunicación interno
A comunicación interna, ascendente e descendente, é aquela que vai dirixida ao público da
organización, é dicir, aos empregados, sexa cal for o seu rango dentro da organización, así
como ás empresas subcontratadas (os seus interlocutores). Estas serán as responsables
de dacer chegar a información pertinente ás persoas traballadoras.

No que respecta á covid-19 os protocolos de comunicación interna adquiren especial
relevancia.

• As persoas responsables da Xunta deben garantir que os responsables de cada albergue
reciben a información suficiente, coñecen o plan de continxencia e teñen a formación
adecuada para a implementación deste, e para trasladalo convenientemente ao resto de
persoas traballadoras, aos usuarios, turistas e/ou peregrinos.

• Os responsables de cada albergue deben sentirse pezas claves nos mecanismos de
prevención ao contaxio. Deben promover e velar a implantación das medidas para as
que foron formados, tratando de implementar actuacións eficaces e aliñadas co protocolo
en todo momento coordinadamente co resto do persoal.

• Os responsables deben ter mecanismos para canalizar a información recibida de usuarios
ou detectada por calquera traballador ou por eles mesmos, aos responsables para a toma
de medidas concretas adicionais ou correctivas.

Aínda que a comunicación interna é vital en calquera ámbito, a gravidade sanitaria da
covid-19 faina especialmente crítica, polo que se debe prestar moita atención a que
funcione correctamente e sexa utilizada para a toma das decisións.
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5. Tipoloxía de medidas
No ámbito do albergue concéntranse elementos e espazos que deberán ser tratados coas
medidas adecuadas para reducir o risco ao contaxio entre os diferentes usuarios.

Malia que existe un gran grupo de medidas que se poden considerar xerais, as
características son propias de cada elemento, polo que, se poden identificar medidas
específicas.

En calquera ámbito, identifícanse catro grandes grupos de medidas fronte a covid-19 que
serán analizadas e aplicadas conxuntamente en maior ou menor intensidade para cada
espazo ou elemento co único obxectivo de minimizar o risco ao contaxio:

1. Medidas de control de capacidade e distanciamento

2. Medidas para a redución do risco por contacto. Limpeza e desinfección

3. Medidas de comunicación e información

4. Medidas de protección individual

Aínda que desde a Xunta de Galicia se traballe cos responsables dos albergues na
aplicación das medidas colectivas que corresponda, é imprescindible que se fomente a
información tanto ás persoas traballadoras como aos usuarios, dado que a
responsabilidade de cada persoa é o mellor mecanismo de prevención fronte ao
contaxio da covid-19.

Medidas de control de capacidade e distanciamento
Mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2

Segundo a OMS as infeccións respiratorias poden transmitirse a través de pingas
respiratorias de diferentes tamaños:

• Pingas grandes de tamaño entre 5 e 10 μ m

• Pingas pequenas, microgotas, de tamaño inferior ou igual a 5 μ m (núcleos de pingas ou
droplet nuclei).
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A OMS recoñece, en base á evidencia científica, que o virus SARS- CoV-2 transmítese entre
persoas a través de:

1. Vía aérea ( droplet transmisión): mediante pingas grandes, maiores a 5 μm.

Admítese a trasmisión do virus SARS- CoV-2 en persoas que se atopen a menos de 1-2
metros.

Admítese que se produce no caso no que a persoa que emite ten síntomas respiratorios
(tose ou esbirro) e a persoa receptora ten expostas ao aire os seus mucosas (boca ou nariz)
ou conxuntiva (ollos) pingas contaminadas.

2. Fómites: Por contacto con obxectos ou superficies contaminadas, a través do contacto
directo e indirecto entre persoas. Ademais das anteriores, existe unha vía aérea adicional
con evidencia científica probable non recoñecida pola OMS, denominada: airborne
transmission que se realiza por micro pingas de tamaño igual ou inferior a 5 μm en presenza
de patóxenos e que son partículas suspendidas e transportadas polo aire (bioaerosoles).
Estas microgotas (droplets nuclei) poden permanecer no aire longos períodos de tempo e,
potencialmente, teñen a capacidade de transmitir patógenos por vía aérea a maiores
distancias.

Máis información en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
Chinesa/ documentos/Recomendacións_de_ operacion_e_mantemento.pdf

Medidas de protección para minimizar riscos segundo o Ministerio de Sanidade:

Segundo o Ministerio, no seu documento de uso de máscaras (https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual /ncov-Chinesa/documentos/
Recomendacións_máscaras_ ambito_comunitario.pdf), o risco de contaxio polo SARS-
CoV-2 débese minimizar mediante o uso de certas medidas de protección que, por orde de
prioridade, son:

• Manter a distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros

• Reforzar a hixiene de mans e respiratoria

• Limpeza e desinfección de espazos e superficies

• Uso de equipamento de protección

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/ documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/ documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Recomendaci�ns_m�scaras_ ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Recomendaci�ns_m�scaras_ ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Recomendaci�ns_m�scaras_ ambito_comunitario.pdf
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Hai que ter en conta que as habitacións de uso compartido teñen un risco maior que outro
tipo de espazos comúns, xa que ao durmir non se pode utilizar máscara, permanécese
nelas moito tempo (unhas 8 horas), non se ventilan durante este tempo, polo que non se
pode xeneralizar a utilización de biombos ou biombos como medida de protección, hai que
facer unha avaliación de riscos de cada situación en particular, xa que a instalación deste
tipo de elementos barreira débese facer tendo moi claro que a avaliación de riscos
permíteo.

É necesario ter en conta as recomendacións de operación de mantemento dos sistemas
de climatización e ventilación de edificios e locais para a prevención da propagación do
SARS-CoV-2

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
Chinesa/ documentos/Recomendacións_de_ operacion_e_mantemento.pdf

Nestas recomendacións valórase o recálculo da ocupación máxima dos espacios en base á
ventilación por ocupante. Insístese tamén na necesidade da hixiene e desinfección de
chans, mobles, equipos, etc. É moi importante porque elimina o coronavirus nas
superficies que puidesen estar contaminadas por contacto directo ou por partículas ou
pingas con coronavirus que se depositaron despois de estar uns minutos ou mesmo horas
no aire.

Medidas de limpeza e desinfección
Limpar e desinfectar son termos complementarios, pero non iguais.

• Limpar é un proceso onde se disolve ou suspende a sucidade, xeralmente con auga
complementada con deterxente.

• Desinfectar, en cambio, consiste en eliminar os microorganismos das superficies con
axentes químicos ou físicos.

A limpeza e desinfección é unha das accións máis importantes que se poden facer
naqueles espazos con afluencia de usuarios para reducir o risco de contaxio. Isto é así
debido a que a limpeza, e especialmente a desinfección, é o que asegura evitar a presenza
de bacterias, parasitos e virus que poidan ser contaminantes, pero tamén de calquera tipo
de sucidade. Está considerado, segundo os especialistas en saúde, que manter ambientes
limpos e hixiénicos de maneira permanente é un dos elementos máis importantes para a
saúde das persoas e achega claros beneficios:

1. Proxectarase unha mellor imaxe aos usuarios.

2. A confianza dos usuarios será máis alta.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/ documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/ documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf 
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3. Minimizarase o risco de transmisión do virus.

4. A vida útil e a eficiencia dos elementos aumentará.

5. Creará bos hábitos de limpeza entre o persoal e os usuarios.

Deste xeito, é necesario que os responsables de cada albergue dispoñan dun programa
de limpeza e desinfección adecuado tanto ás instalacións como á nova situación de
prevención do risco de contaxio á covid-19, que se axuste ás recomendacións e aos
manuais facilitados pola Consellería de Cultura e Turismo e pola autoridade sanitaria
competente.

No programa terán que constar, todos os espazos, elementos e equipamentos que se
deben limpar e desinfectar, cal será a frecuencia coa cal se realice, cales serán os produtos
e ferramentas que se utilizarán, cal será o procedemento e técnica e por último quen será
a persoa responsable para levar a cabo o proceso.

Desde o punto de vista deste plan de continxencia contra a covid-19, no que se refire a
limpeza, enténdese que o programa anterior á pandemia que era utilizado polos
responsables de cada albergue pode ser suficiente, aínda que se recomenda aumentar a
súa frecuencia na medida do posible e adecuar os procedementos, por exemplo: respecto
da recollida de bolsas de residuos e, en caso de usarse, a utilización de lencería (p. ex.
alugueiro de toallas).

Con todo, no que respecta á desinfección, os tratamentos deben ser reformulados e, en
termos xerais, débese aumentar significativamente a frecuencia destes, en especial, sobre
aqueles elementos de especial risco ao contaxio que implican o contacto dos usuarios:
interruptores, botóns do ascensor, manetas de portas, cadeiras, billas, teléfonos, lavabos,
inodoros etc.

Para facilitar os procesos de limpeza e desinfección e as garantías de hixiene para o
usuario, como norma xeral recoméndase eliminar todos aqueles elementos decorativos
das estancias e fomentar os mecanismos de pagos sen contacto.

Na guía de medidas dispoñible máis adiante inclúese unha explicación das diferentes
tarefas para controlar o risco ao contaxio, así como o complemento de comunicación e
información, baseadas nos carteis e sinlética que se poden utilizar.

A guía estruturouse a partir dunha análise das recomendacións xerais que son válidas para
calquera espazo e posteriormente identificáronse medidas específicas complementarias
para algúns espazos concretos. Ao final desta, incluíuse un manual de fichas con medidas
específicas para cada un dos elementos identificados.
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Medidas de comunicación e información
Resulta esencial a responsabilidade individual de cada persoa (persoa traballadora e
usuarios) para a prevención do risco ao contaxio.

Por iso, adquire especial importancia que todos os usuarios e persoas traballadoras do
albergue se atopen perfectamente informados tanto dos riscos como das medidas de
aplicación colectivas ou individuais que sexan pertinentes.

Aínda que a información poida ser trasladada de maneira individual ou explicada mediante
reunións ou explicacións verbais (especialmente ás persoas traballadoras) ou
achegándolles o plan de continxencia de cada albergue, considérase imprescindible
complementar as directrices de uso dos servizos e espazos.

Utilizaranse carteis específicos que informen das medidas de aplicación e que lembren as
directrices de actuación, a toma de distancias, a importancia das medidas de protección
individual e o cumprimento da normativa vixente.

É importante que o responsable do albergue seleccione os lugares estratéxicos para a
colocación da información xeral e aqueles puntos singulares debido á proximidade a focos
de contaxio.
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Medidas de protección individual
O risco de contaxio polo SARS- CoV-2 débese minimizar mediante o uso de certas medidas
de protección que, por orde de prioridade, son:

• Manter a distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros

• Reforzar a hixiene de mans e respiratoria

• Limpeza e desinfección de espazos e superficies

• Uso de equipamento de protección

O uso de máscaras é unha medida máis de prevención da transmisión do virus que non
substitúe ás demais, polo que a súa recomendación debe ir asociada a garantir unhas boas
prácticas que avalen o cumprimento da distancia física.

A recomendación sobre o uso de máscara non debe nunca obviar a importancia do
seguimento estrito das medidas xerais de hixiene recomendadas para a prevención da
infección por coronavirus, insistindo na importancia da hixiene de mans frecuente con
auga e xabón ou solucións hidroalcohólicas, cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado
ao tusir ou esbirrar, usar panos e tirar estes tras o seu uso, evitar tocarse os ollos, o nariz
e a boca, así como manter, polo menos, 1,5 metros de distancia entre as persoas.

Na guía de medidas dispoñoble na parte final deste plan de continxencia inclúese un
manual para o uso de cada unha dos EPI e outros métodos que se poden utilizar:

• Obrigatoriedade de uso de máscara.

• Lavado frecuente de mans.

• Uso de xel hidroalcohólico.

• Luvas de protección individual.

Cabe destacar que a lexislación vixente obriga ao uso de máscaras en todos aqueles
recintos pechados nos que non poida manterse a distancia de seguridade. Dada a
fisonomía dos albergues este aspecto é común e o cruzamento entre os usuarios case
permanente polo que se obrigará ao uso da máscara por parte de todos os usuarios
cando se despracen polas zonas comúns.
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Importancia do mantemento preven�vo
Aínda que non se trata exactamente dunha tipoloxía de medidas, o mantemento
preventivo asociado a que todos os elementos e equipamentos de cada albergue
funcionen correctamente é clave para a prevención do contaxio.

Cando un elemento falla, o habitual é que o usuario trate de manipulalo co que se
incrementa exponencialmente o contacto con superficies que poden estar contaxiadas.
Esta forma de actuar será replicada polos seguintes usuarios xerándose un punto crítico
fronte ao contaxio.

Por iso, é imprescindible lembrarlle ao responsable de mantemento de cada albergue a
importancia de que todo funcione correctamente (billas automáticas, chaves, fechaduras
etc.) e que se preocupe especialmente de que o sistema de ventilación traballe
adecuadamente e sexa mantido (cambio de filtros, revisións etc.) conforme ás directrices
do fabricante.

É importante que o responsable de mantemento sexa coñecedor do documento do
Ministerio de Sanidade sobre mantementos. Máis información de mantementos en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
Chinesa/documentos/Recomendacións_de_ operacion_e_mantemento.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-Chinesa/documentos/Recomendaci�ns_de_ operacion_e_mantemento.pdf
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6. Medidas de aplicación no albergue
As medidas para a redución do contaxio da covid-19 deben estruturar unha listaxe de
medidas de aplicación mínimas para cada espazo.

Cada unha das medidas identificadas pode aglutinar diferentes aspectos dos criterios
presentados e ser deseñadas desde o punto de vista de calquera ou de varios dos grupos
identificados no punto anterior (distanciamento, limpeza e desinfección, comunicación e
EPI).

Realízase neste apartado unha análise das medidas obrigatorias que hai que aplicar en
cada espazo e mesmo algunha recomendación adicional.

Capacidade máxima
A capacidade máxima de cada albergue e, en particular, cada un dos espazos de uso
compartido está directamente ligado co risco de contaxio pola covid-19.

Tal e como se explicou, o risco de contaxio prodúcese por partículas de menos de 5μ por
dúas grandes vías:

• Escaso distanciamento entre persoas

• Contacto de diferentes persoas con superficies contaminadas

Calquera delas vese prexudicada cando se aumenta o número de usuarios no albergue ou
nalgún espazo concreto deste, o cal vai ligado estreitamente coa capacidade máxima.

O establecemento tomará medidas considerando que todos os usuarios son persoas
independentes sen ningún tipo de relación (familiar ou de convivencia) entre eles. Con
todo, a normativa vixente identifica a grupos de persoas ou unidades familiares (o número
de persoas da unidade foi cambiando en función da pandemia) e considera a estes como
un único usuario dado que a súa relación habitual non require de medidas de
distanciamento entre os seus compoñentes.

A consideración de unidades familiares (grupo de persoas que conviven) fronte a usuarios
individuais pódese ter en conta á hora de designar e ocupar os espazos. Pero dado que o
control das ditas unidades familiares é moi complexo, recoméndase aplicar sempre os
criterios xerais para usuarios independentes.
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Desta forma, por exemplo, a capacidade máxima dun cuarto de uso compartido será o
número de camas que permitan aloxarse en condicións de seguridade.

Medidas xerais de aplicación na totalidade do albergue
Moitas medidas son comúns e pódense considerar xerais. Baixo esta premisa de medidas
transversais a calquera dos espazos e/ou obxectos do albergue, considérase a aplicación
das seguintes medidas:

A continuación, enuméranse as principais medidas xerais para todo o albergue:

1. Establecer capacidades en todos os espazos de forma que se poidan respectar medidas
de distanciamento e establecer unha sistemática para o seu cumprimento.

Considérase que en todos aqueles espazos relacionados co uso de estancias compartido
(comedor, cuartos etc.) se limite a cantidade de equipamento (número de cadeiras no
comedor, número de camas etc.) ao número máximo de persoas que poden usalo ao mesmo
tempo en condicións de seguridade.

No caso de tratarse de unidades familiares, aplicaranse as mesmas medidas salvo que o
caso sexa analizado en detalle polo responsable do albergue e se tomen as medidas
oportunas.

2. Poñer á disposición dos usuarios dispensadores de solución hidroalcohólica
desinfectante, especialmente á entrada do establecemento e xunto aos principais focos de
contaxio por contacto.

Nos elementos de contacto como máquinas de venda automática engadiranse os carteis
correspondentes que informen da necesidade de lavar as mans coa solución
hidroalcohólica antes e despois da súa utilización.

3. Obrigar a que os usuarios usen a máscara

A medida establecida pola lexislación vixente establece o uso de máscaras como
obrigatorio sempre que non se poida manter a distancia de seguridade. Con todo, dada a
fisionomía dos albergues e os usos específicos dos espazos compartidos, considérase que
o uso da máscara debe ser obrigatorio para trasladarse dentro das zonas comúns e retirala
unicamente cando se estea quieto nalgún lugar (durante a comida, mentres se descansa ou
se dorme).

As novidades normativas para a comunidade autónoma de Galicia recóllense na seguinte
ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-
1_gl.pdf

mailto:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_gl.pdf
mailto:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_gl.pdf
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Débese informar da medida á entrada de cada establecemento e os responsables e persoas
traballadoras velarán por lembrarlle a obrigación a calquera usuario que estea a incumprir
as normas.

4. Ventilar espazos de forma periódica

Dado que hai consenso con respecto a que o virus se mantén temporalmente no aire e pode
transmitirse entre persoas, é necesario que se realice unha ventilación de todos os espazos
do albergue con independencia do uso compartido ou privativo.

5. Retirar de zonas públicas sen supervisión calquera documento: guías, libros, folletos
etc. ou calquera outro material informativo que implique contacto. No caso de que sexa
material informativo, recoméndase colocalo en taboleiros de anuncio ou calquera outro
lugar sen contacto por parte dos usuarios.

6. Dispoñer de papeleiras e contedores con tapa de accionamento non manual.

7. Retirar calquera elemento non funcional e/ou decorativo, minimizando os riscos de
contacto con este e asegurando que os usuarios toman as medidas correspondentes, en
especial co uso de máscaras e manipulación coa previa desinfección de mans.

8. Desbotar produtos e útiles cedidos ou esquecidos polos usuarios logo de que
transcorra un tempo establecido e do que se informou aos usuarios.

No caso de produtos de certo valor, tras a súa localización, serán depositados en bolsas
desbotables individualizadas que serán custodiadas durante o tempo establecido ata a súa
devolución ao propietario ou a súa vertedura ao contedor de residuos correspondente.
Desinfectarase a zona en contacto co obxecto.

Capacidade
máxima

Retirar folletos,
Guías, libros etc

Papeleiras
con tapa

Retirar elementos
decorativos

Desbotar produtos
esquecidos

Solución
hidroalcohólica

Uso da
máscara

Ventilación
periódica
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Medidas específicas para cada espazo do albergue
Como complemento das medidas xerais analizadas no apartado anterior, existen algúns
espazos ou áreas dentro dos albergues cuxa fisionomía e características implica algunhas
medidas adicionais.

En cada unha das estancias, atendendo aos criterios da especificación, detectáronse
algunhas medidas obrigatorias e outras cínguense a recomendacións e serán os
responsables do albergue os encargados de valorar a súa implantación.

Medidas específicas na zona de recepción e/ou acollida

Serán de obrigación as seguintes medidas:

1. Dispoñer de xel desinfectante de mans.

2. Indicar a distancia de seguridade mediante marcadores para evitar aglomeracións.

Será necesario adecuar todo o sistema e, no caso de que haxa máis dunha persoa para
atender o público, contarase con mecanismos de protección entre elas de forma que os
usuarios poidan ser atendidos simultaneamente.

En caso contrario, cancelaranse todos os puntos de atención necesarios ata que se
cumpran as medidas de distanciamento.

3. Asegurar a distancia de seguridade entre usuarios e empregados mediante pantallas de
seguridade ou mamparas. É obrigatorio cumprir como mínimo a distancia de 1 metro.

Medidas específicas no comedor de uso compartido

Serán de obrigación as seguintes medidas.

1. Eliminar produtos de autoservizo (gardapanos, portaescarvadentes, vinagreiras,
aceiteiras etc.)

2. Limpeza do equipamento para o usuario tras cada uso. Este aspecto é especialmente
sensible. Débese proceder coa desinfección de todo o mobiliario (especialmente as zonas de
contacto) cada vez que termine un usuario e outro vaia a ocupar o seu lugar.
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No caso de que non poida garantirse a súa desinfección, valorarase precintar o
espazo.

3. Limpeza e desinfección específica de superficies tras cada período de comidas. Tras
cada quenda de comidas desinfectaranse as cociñas, os comedores e calquera outra zona de
traballo relacionada.

Seguirase o establecido na resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Sanidade, pola que se da publicidade so Acordo do Consello da Xunta,
do 12 de xuño de 2020, sobre as medidas de prevención necesarias para facer fronte á
crise sanitaria ocasionada pola covid-19, unha vez superada a fase III do Plan para a
transición cara a nova normalidade (punto 2.6 da resolución e normativa sectorial deste
tipo de actividade).

Medidas específicas na cociña de uso compartido

Serán de obrigación as seguintes medidas:

1. Realizar a desinfección do enxoval e equipamento.

En caso de non ser posible, o responsable do albergue deberá optar pola clausura do
espazo.

Medidas específicas nos cuartos de uso compartido

Serán de obrigación as seguintes medidas:

1. Limpeza e desinfección do cuarto e do mobiliario entre diferentes usuarios.

2. Facilitarlle ao usuario a lencería de forma directa.

3. No caso de cuartos de uso compartido, dispoñeranse as camas respectando a distancia
mínima de seguridade.

Relacionadas co punto anterior, recoméndase:

1. Instar os usuarios a que, unha vez recollida a lencería de cama, a fagan eles mesmos.
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Desta maneira garántese que ninguén (nin sequera persoas traballadoras do albergue) tocaría a
lencería de cama de cada usuario.

2. Instar os usuarios a recoller a lencería.

As bolsas da lencería desbotable serán depositadas nos contedores de residuos
correspondente. No caso de que se trate de material reutilizable, identificarase o punto de
provisión destas para ser trasladas polo persoal do albergue á lavandería.

3. Colocar andeis fóra dos cuartos para o depósito do calzado, dado que se trata dun
material sensible ao estar en contacto directo co chan do exterior.

Medidas específicas nos aseos de uso compartido

Serán de obrigación as seguintes medidas:

• Dispoñer de dispensadores de xel e papel de secado.

Prohíbese o uso de toallas ou calquera outro elemento de uso compartido.

• Non dispoñer de alfombras nas duchas, para facilitar a limpeza e a desinfección, xa que
poden ser un foco húmido de acumulación de fungos e bacterias e, xa que logo, ser un punto
de alto risco de contaxio da covid-19.

• Limpar e desinfectar frecuentemente.

Dado que o aseo é un foco de contaxio especialmente crítico, ademais das medidas de
distanciamento e EPI correspondentes, realizarase unha limpeza e desinfección frecuente.

A frecuencia das limpezas será determinada polo responsable do albergue en función
das características, horarios e afluencia de usuarios.

O equipo de protección do persoal de limpeza de aseos e outros espazos decidirao o
servizo de prevención de riscos

Relacionadas co punto anterior, recoméndase:

• Uso de calzado apropiado para zonas de baño para evitar o contacto co chan e así evitar
o risco de contaxio por contacto co virus e posteriormente que poida chegar a expandirse
ou contaxiar a persoa.

Medidas específicas para o equipamento
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Deberanse contemplar as seguintes medidas:

1. Nas máquinas de venda automática, facilitarase solución desinfectante e información
do seu uso en condicións de seguridade recomendando a limpeza anterior e posterior
á súa manipulación.

Adicionalmente, o risco que supón o contacto coas máquinas fai necesario unha análise
detalladas no plan de limpeza aumentando a súa frecuencia de desinfección.

2. Fomentaranse as xestións e o pagamento sen contacto.

3. Nos albergues que dispoñan de ascensor, realizarase un uso individualizado deste salvo
que se trate de unidades familiares e programarase unha limpeza e desinfección frecuente
asociada ao seu uso.

En calquera caso, recomendaráselles aos usuarios o uso das escaleiras.

Medidas específicas para os servizos fornecidos polo albergue

Serán de obrigación as seguintes medidas:

1. No servizo de consigna para mochilas e outras pertenzas, evitarase a manipulación
directa por parte dos empregados do albergue.

Indicaráselle a cada usuario a localización das súas pertenzas e será el mesmo o encargado
de colocalas e recollelas.

A zona de consigna limparase e desinfectarase diariamente.
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7. Protocolos de actuación fronte a casos
de infección por covid-19
Protocolo de actuación fronte a casos de infección pola
covid-19
O plan de continxencia no seu conxunto está en revisión permanente en función da
evolución e nova información de que se dispoña da infección polo novo coronavirus (SARS-
CoV- 2). En particular, o protocolo de actuación fronte a casos de infección deberase
actualizar se se produce o cambio dalgún criterio desde as autoridades sanitarias.

Coñecementos básicos sobre covid-19 para ter en conta para a súa prevención

O persoal do albergue terá os coñecementos básicos para identificar posibles pacientes
por covid-19:

• Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose e sensación de falta de aire. Nalgúns casos
tamén pode haber diminución do olfacto e do gusto, calafríos, dor de garganta, dores
musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómito

• O 80 % dos casos presenta síntomas leves. O período de incubación media é de 5-6 días,
pero poden ir de 1 a 14 días. O 97,5 % dos casos sintomáticos desenvólvense nos primeiros
11 días e medio despois da exposición.

• Existen servizos de prevención específicos para pacientes con sintomatoloxía compatible
coa covid-19.

Información dos recursos médicos e de seguridade para o albergue

O albergue contará polo menos coa seguinte información accesible:

• Teléfono de emerxencia específico para persoas con sintomatoloxía compatible con covid-
19, para residentes da comunidade autónoma (900 400 116) ou para persoas provintes de
outras comunidades (881 002 021), para a súa avaliación.

• Nome, enderezo e teléfono do hospital máis próximo de referencia fronte a covid-19.

• Contacto da policía local e/ou autonómica e/ou nacional de referencia.
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Medidas ante a sospeita dun caso da covid-19
Os síntomas máis comúns compatibles coa COVID-19 inclúen febre, tose e sensación de
falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber diminución do olfacto e o gusto, calafríos,
dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos.

Se alguén da clientela iniciase síntomas, retirarase do resto das persoas e poñerá unha
máscara cirúrxica. A persoa contactará co seu centro de saúde ou co teléfono de
referencia 900 400 116. Se persoa é de fora da Comunidade autónoma chamará ao
teléfono 881 002 021.

As persoas traballadoras que inicien síntomas, retiraranse a un espazo separado e
poñeran unha máscara cirúrxica. Este espazo, que deberá ser elixido previamente, deberá
contar con ventilación adecuada, e unha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a
máscara e panos que se poidan desbotar. Contactarán co seu centro de saúde ou co
teléfono de referencia 900 400 116, e seguirán as súas instrucións. O titular do
establecemento poderá comunicar a situación ao Servizo de Prevención de Riscos
Laborais.

No caso de percibir que a persoa que inicia síntomas (traballador, clientela de dentro ou
fora de Galicia) estea nunha situación de gravidade ou teña dificultade para respirar,
avisarase ao 112.

Por último, haberá que realizar unha boa ventilación, limpeza e desinfección dos espazos
e do resto das estancias onde estivera a persoa, acorde á situación do risco. Será preciso
tamén illar o contedor/papeleira onde se depositaran os panos ou outros produtos
usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción resto.
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8. Guías para a implantación das medidas
nos albergues
Medidas xerais de limpeza e desinfección
A continuación, propóñense distintas medidas relacionadas coa limpeza e a desinfección:

Ventilación como medida preventiva

Os espazos pechados dispoñen dunha ventilación escasa, polo que se facilita o contaxio
polos virus que puideran estar en gotas ou partículas en suspensión, transmitindo a
infecciónaos contactos cercanos. A pesar de non ser estritamente unha medida de
desinfección, é moi útil aumentar a ventilación por medios naturais ou mecánicos
(ventilación forzada) en todo espazo pechado. Débense realizar tarefas de ventilación
periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e por espazo de cinco minutos.

Para manter unha boa calidade do aire interior fronte a covid-19 deben de implementarse
as seguintes medidas:

• Deberase de manter a máxima achega posible de aire exterior, mediante ventilación natural
e/ou forzada.

• Deberase de aumentar o caudal de renovación do aire abrindo ventás e portas.

• Deberanse de afastar as descargas das extraccións de aire das tomas de aire exterior e, no
caso de que estean próximas, hai que interpoñer unha barreira para impedir a recirculación
do aire.

• Os lavabos deben estar ben ventilados e, se teñen extracción forzada do aire, debe ser
ininterrompida durante todo o día.

• Os ventiladores (de aspas, de pé, de sobremesa etc.) non son recomendables xa que poden
ser unha fonte de dispersión de gotículas, dado o fluxo de aire que xeran ao seu redor. Se é
necesario o seu uso, hai que usalo á menor velocidade posible e complementalo cunha
ventilación natural cruzada.

Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de
forma diaria e por espazo de cinco minutos.

É recomendable a limpeza dos filtros de aire, seguindo co programa de mantemento xa
establecido no edificio, e aumentar o nivel de ventilación dos sistemas de climatización
para renovar o aire de maneira máis frecuente.
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Limpeza con produtos desinfectantes

Previo a efectuar a desinfección débese de realizar un proceso de limpeza de superficies,
usualmente coa axuda de deterxentes, enxaugando posteriormente con auga para
eliminar a sucidade.

Tras efectuar o proceso de limpeza, débese realizar a desinfección de superficies xa
limpas, coa aplicación de produtos desinfectantes a través do uso de difusores, toallas,
panos de fibra ou microfibra ou fregonas, entre outros métodos.

Estes virus inactívanse tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso polo público
en xeral, como cunha solución de hipoclorito sódico ou lixivia. Os desinfectantes de uso
ambiental máis usados son as solucións de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios,
peróxido de hidróxeno e os fenois, existindo outros produtos en que hai menor experiencia
do seu uso.

Recoméndase o uso de hipoclorito sódico ao 0,1 % (dilución 1:50 se se usa lixivia comercial de
uso doméstico a unha concentración inicial do 5 %). Dado que hai superficies que poden verse
danadas polo hipoclorito sódico, pódese utilizar unha concentración de etanol do 70 %.

É posible utilizar outro tipo de desinfectantes, segundo a listaxe de virucidas do Ministerio
de Sanidade. Neste caso, débense seguir as recomendacións do fabricante do
desinfectante para a súa preparación e aplicación:

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/nc ov-Chinesa/
documentos/Listado_virucidas.pdf

Débeselle dar prioridade á limpeza e desinfección de todas aquelas superficies que son
manipuladas polos usuarios con alta frecuencia, como son: pomos de portas e caixóns,
pasamáns, cunca do inodoro, chaves de auga, superficies das mesas, escritorios,
teléfonos, computadores (teclados e ratos), superficies de apoio ou mostradores, entre
outras. En definitiva, todos aqueles elementos que, pola súa natureza, ao ser unha zona
de contacto, poidan ser un foco de contaxio.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/nc ov-Chinesa/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/nc ov-Chinesa/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Xestión de residuos

A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose do modo habitual, respectando
os protocolos de separación de residuos.

Os panos desbotables que o persoal ou o usuario empregue para o secado de mans ou
para o cumprimento da «etiqueta respiratoria» serán refugados en papeleiras protexidas
con tapa e accionados por pedal.

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas etc.) debe depositarse na fracción resto
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as
recollidas separadas).

Medidas xerais de comunicación e información
A implantación das medidas conséguese por medio de carteis colocada en lugares
estratéxicos.

Os carteis en xeral refírense a todas aquelas medidas que se aplican no albergue, incidindo
especialmente en:

• O uso de equipos de protección individual (EPI)

• Mantemento do distanciamento
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GALICIA DESTINO SEGURO
SAFE DESTINATION

#SENTIDIÑO
Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean
Protejámonos a nosotros y a los que nos rodean
Protecting ourselves and those around us

HIXIENE | HIGIENE | HYGIENE

SINALIZACIÓN | SEÑALIZACIÓN | SAFETY SIGNS

OLLOS, NARIZ E BOCA |OJOS, NARIZ Y BOCA |
EYES, NOSE ANDMOUTH

BAÑOS, DUCHAS E LAVANDERÍA | BAÑOS, DUCHAS Y
LAVANDERÍA | BATHROOMS, SHOWERS AND LAUNDRYROOM

OBXECTOS PERSOAIS | OBJETOS PERSONALES | PERSONAL
POSSESSIONS

SEGUE AS INDICACIÓNS | SIGUE LAS INDICACIONES |
FOLLOW INSTRUCTIONS

CAPACIDADEMÁXIMA | CAPACIDADMÁXIMA |
MAXIMUM CAPACITY

VÍAS RESPIRATORIAS | VÍAS RESPIRATORIAS | AIRWAYS

SE TES SÍNTOMAS | SI TIENES SÍNTOMAS | IF YOU HAVE
SYMPTOMS

• Lava as mans a miudo con auga e xabón durante, polo
menos, un minuto.

• Lava las manos a menudo con agua y jabón durante,
por lo menos, un minuto.

• Wash hands with soap and water frequently for at
least a minute each �me.

• Respecta as quendas, a sinalización e a preferencia dos
maiores de 65 anos.

• Respeta los turnos, la señalización y la preferencia de
los mayores de 65 años.

• Respect the queuing systems, safety signs and the
priority given to over-65s.

• Evita tocar os ollos, o nariz e a boca, tamén cando
uses luvas e máscara.

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, también
cuando uses guantes y mascarilla.

• Avoid touching your eyes, nose and mouth and use
gloves and a mask.

• O uso dos baños e duchas será individual para evitar
aglomeracións. Para o uso das lavadoras emprega
luvas.

• El uso de los baños y duchas será individual para evitar
aglomeraciones. Para el uso de las lavadoras usa
guantes.

• Bathrooms and showers will be used on an individual
basis to avoid conges�on. Use gloves when using the
washing machines.

• Segue as indicacións para o coidado da túa mochila, do
teu calzado e doutras pertenzas.

• Sigue las indicaciones para el cuidado de tu mochila,
de tu calzado y de otras pertenencias.

• Follow advice for storing your bag, your shoes and
other possessions.

• Segue sempre as indicacións do persoal do albergue.
• Sigue siempre las indicaciones del personal del

albergue.
• Always follow the hostel staff’s instruc�ons.

• Non sobrepases a capacidade máxima de persoas
permi�da.

• No sobrepases la capacidad máxima de personas
permi�da.

• Do not exceed the maximum capacity of people
permi�ed in certain areas.

• Cobre as vías respiratorias co antebrazo ou cun pano
desbotable ao tusir ou esbirrar.

• Cubre las vías respiratorias con el antebrazo o con un
paño desechable al toser o estornudar.

• Cover airways with your forearm or a disposable �ssue
when coughing or sneezing.

• Se presentas síntomas compa�bles coa covid-19
(febre, tose, dificultade para respirar...) ponte a
máscara e informa, inmediatamente, ás autoridades
sanitarias e á persoa responsable do albergue.

• Si presenta síntomas compa�bles con la covid-19
(fiebre, tos, dificultad para respirar...)ponte la mascarilla
e informa, inmediatamente, a las autoridades sanitarias
y a la persona responsable del albergue.

• If you begin to have symptoms compa�ble with covid-
19 (fever, cough, difficulty breathing...), put on a mask
and immediately inform the health authori�es and the
person in charge of the hostel.

• Mantén sempre a distancia de seguridade.
• Mantén siempre la distancia de seguridad.
• Always maintain a safe distance from others.

002 021881
900 400 116coronavirus.sergas.gal

Bo camiño
Buen camino
The Right Way

MÁSCARA | MASCARILLA | MASK DISTANCIADE SEGURIDADE | DISTANCIADE SEGURIDAD |
SOCIAL DISTANCING

• Se non é posible manter a distancia de seguridade, usa
máscara.

• Si no es posible mantener la distancia de seguridad,
usa mascarilla.

• Use a mask if it’s not possible to maintain a safe
distance from others.

RECOMENDACIÓNS PARA A UTILIZACIÓN DOS ALBERGUES ANTE A COVID-19

RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ALBERGUES ANTE LA COVID-19

RECOMMENDATIONS WHEN STAYING IN HOSTELS DURING COVID-19

1,5m 1,5m

mailto:comunicacion.turismo@xunta.gal
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Medidas xerais de protección individual (EPI, lavado
frecuente de mans e uso de solución hidroalcohólica)
A continuación, detállanse as principais medidas de protección individual que poden
aplicar as persoas.

1. Uso de máscaras

As recomendacións para o uso da máscara, actualizado a día 10 de xuño, pódense atopar
na seguinte ligazón:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf

Asimesmo recóllense as novidades normativas para a comunidade autónoma de Galicia
publicadas no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-
250620-1_gl.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
mailto: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_gl.pdf
mailto: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_gl.pdf
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2. Lavado de mans

Sen dúbida unha das medidas consensuadas como máis efectivas é a limpeza habitual de
mans con auga e xabón. En moitos casos ante a imposibilidade de dispoñer dun aseo
próximo, optouse polo uso de xel hidroalcohólico cuxa función desinfectante equivale á do
xabón.

De calquera forma, a recomendación está baseada en lavarse as mans frecuentemente e
en especial cando se cambie de estancias ou se estivo en contacto con outras superficies.
Aínda que existe un protocolo de colocación e de retirada das máscaras, recoméndase o
lavado de mans cada vez que se manipulen.
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3. Uso de solución hidroalcohólica
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4. Luvas de protección individual

Medidas específicas de equipamentos
1. Medidas propostas na zona de recepción e acollida

ZONA DE RECEPCIÓN E ACOLLIDA

Riscos:

• A chegada de máis dun usuario ao mesmo tempo ao albergue provocará momentos de
espera para ser atendidos.

• Posible contacto físico co mostrador de atención.

Medidas de distanciamento:

• Sinalizaranse ou habilitaranse zonas de espera para garantir a distancia de seguridade
mentres se recollen ou deixan bicicletas, calzado, se acollen os usuarios etc.

• Instalaranse separadores de protección en caso de non poder manter distancia de
seguridade.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Colocaranse dispensadores de produto desinfectante no acceso ao albergue.

• No acceso instalaranse dispensadores de bolsas de plástico.
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Medidas de información e comunicación:

• Colocaranse puntos de espera que garantan a distancia mínima de seguridade de 1,50 m.

2. Medidas propostas en varandas/pasamáns

VARANDAS/PASAMÁNS

Riscos:

• Podería producirse contaxio por contacto durante o seu uso.

• Coincidencia de varios usuarios na súa utilización.

Medidas de distanciamento:

• Manterase a distancia de seguridade durante a súa utilización.

• Instalaranse, cando sexa posible, itinerarios diferenciados de baixada e subida.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Realizaranse labores de limpeza e desinfección de forma periódica.

3. Medidas propostas nos sanitarios

SANITARIOS

Riscos:

• Poden producirse momentos de espera para a utilización dos sanitarios.

• Evidente contacto físico no seu uso (billas etc.).
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Medidas de distanciamento:

• Colocarase sinalética cos puntos de espera que garantan a distancia mínima de seguridade
de 1,50 metros.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Colocaranse dispensadores de xel desinfectante nunha zona visible de acceso.

Medidas de información e comunicación:

• Instalarase sinalética que lembre a necesidade de lavar as mans antes e despois do seu uso.

• Colocarase sinalización das zonas de espera que garantan o distanciamento de 1,50 metros.

4. Medidas propostas en duchas

DUCHAS

Riscos:

• Que non se poida cumprir coa distancia de seguridade nas que non conten con separadores.

• Contacto cos mecanismos das billas, os pomos dos biombos ou outras superficies.

• Momentos de espera para a súa utilización.

Medidas de distanciamento:

• Sinalizaranse as zonas de espera que garantan o distanciamento de 1,50 metros.
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Medidas de limpeza e desinfección:

• De forma periódica realizaranse labores de desinfección.

Medidas de información e comunicación:

• Informarase o usuario dos elementos cuxo uso se anulou.

• Sinalizaranse as zonas de espera que garantan o distanciamento de 1,50 metros.

5. Medidas propostas en mobiliario interior (mesas, cadeiras, camas etc.)

MOBILIARIO INTERIOR

Riscos:

• Por contacto directo para a súa utilización.

Medidas de distanciamento:

• Instalaranse separadores de protección en caso de non poder manter a distancia de
seguridade mínima recomendada entre elementos.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Eliminarase, na medida do posible, os elementos decorativos

• Realizaranse traballos de desinfección periódicos.

• Facilitaranse dispensadores de produtos desinfectantes.

Medidas de información e comunicación:

• Recomendarase hixienizar as mans ao trasladarse dunha dependencia a outra do albergue.
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6. Medidas propostas en mobiliario exterior (mesas, cadeiras…)

MOBILIARIO EXTERIOR

Riscos:

• Por contacto directo para o seu uso.

Medidas de distanciamento:

• Manterase a distancia de separación recomendada.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Eliminarase, na medida do posible, os elementos decorativos.

• Realizaranse traballos de desinfección periódicos.

Medidas de información e comunicación:

• Recomendarase hixienizar as mans ao trasladarse dunha dependencia a outra do albergue.

7. Medidas propostas en ascensores

ASCENSORES

Riscos:

• Espazo reducido onde non é posible manter a distancia de seguridade.

• O contacto directo cunha superficie mediante o seu uso.

• Aglomeración de persoas para a súa utilización.
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Medidas de distanciamento:

• Utilizaranse individualmente ou por unidades familiares. Excepto no caso de persoas con
mobilidade reducida que precisen de acompañante.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Realizaranse labores de desinfección de forma periódica.

Medidas de información e comunicación:

• Sinalización de zonas de espera que garantan a distancia de 1´50 metros mínima
recomendada.

8. Medidas propostas co material desbotable (lencería)

MATERIAL DESBOTABLE (LENCERÍA)

Riscos:

• Contacto directo para na utilización de elementos desbotables establecidos para o uso de
camas.

Medidas de distanciamento:

• Cada usuario introducirá os produtos desbotables en bolsas independentes para o seu
refugallo nos contedores habilitados para isto.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Recomendarase hixienizar as mans tras a manipulación dos téxtiles sucios.
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9. Medidas propostas en papeleiras

PAPELEIRAS

Riscos:

• Evidente contacto físico no seu uso, se se conta con tapa de apertura manual.

Medidas de limpeza e desinfección:

• Substituiranse as papeleiras de contacto por unhas de accionamento non manual.

• Realizaranse labores de desinfección periódica.

• Colocaranse dispensadores de produto desinfectante nas zonas de paso.

Medidas de información e comunicación:

• Colocarase unha sinalización que indique a recomendación de hixienizar as mans tras a súa
utilización.

• Instalarase sinalética que indique que se debe manter unha distancia de 1´50 m para
seguridade dos usuarios.

10. Medidas propostas co uso de electrodomésticos

ELECTRODOMÉSTICOS

Riscos:

• Contacto directo para a utilización do servizo.

• Posibles momentos de espera con outros usuarios.

Medidas de distanciamento:

• Sinalizaranse e habilitarán zonas de espera para garantir distancia de seguridade de 1´50
metros.
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Medidas de limpeza e desinfección:

• Colocaranse dispensadores de produtos desinfectantes á entrada da estancia.

• Realizaranse traballos de desinfección periódicos destes elementos.

Medidas de información e comunicación:

• Informarase sobre a necesidade de hixienizar as mans nos accesos á área e recoméndase a
súa aplicación antes e despois de manipular o electrodoméstico.

• Sinalizaranse as zonas de espera de forma que se garanta unha distancia de separación de
1´50 metros entre usuarios.
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