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10. DOCUMENTO DE MEDIDAS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN 
OBRIGATORIAS FRONTE Á COVID-19

PROTOCOLO  REALIZADO  SEGUINDO  AS  INDICACIÓNS  DAS  AUTORIDADES
SANITARIAS COMPETENTES,  RECOLLIDAS NAS SEGUINTES DISPOSICIÓNS:

*  ORDE SND/458/2020, DE 30 DE MAIO.
*  RESOLUCIÓN  DO  12  DE  XUÑO  DE  2020,  DA  SECRETARÍA  XERAL  TÉCNICA  DA
CONSELLERÍA DE SANIDADE.
*  "RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN  NON  FORMAL,  OCIO  EDUCATIVO  E  TEMPO  LIBRE  ADAPTADAS  Á
SITUACIÓN DE COVID-19" DITAS POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL  O 13 DE
XUÑO DE 2020.

 As citadas ordes e resolucións establecen unha  serie de medidas, a saber:

No preámbulo da resolución do 12 de Xuño onde se detallan as condicións de cara á nova 
normalidade indícase de xeito xeral:
“É necesario un comportamento social de cautela e autoprotección asentado fundamentalmente 
nas seguintes premisas: hixiene frecuente de mans; hixiene respiratoria (evitar tusir 
directamente ao aire e tocar a cara, o nariz e os ollos); distancia interpersoal mínima de 1,5 
metros; uso de máscaras cando non sexa posible manter a distancia mínima interpersoal, así 
como cando se estea en contornos con moita xente, especialmente en espazos pechados; 
preferencia por actividades ao aire libre e de pouca duración; limpeza, hixiene e ventilación dos 
espazos utilizados e, especialmente, adopción de medidas de illamento e comunicación cos 
servizos de saúde tan pronto como se teñan síntomas compatibles co COVID-19 (febre, tose ou 
dificultade para respirar) ou outros síntomas, como falta de olfacto ou gusto.”

No caso concreto da actividade que nos ocupa, descríbense as seguintes instrucións:
3.29. Realización de actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil.
1. Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil, cando
estas se leven a cabo ao aire libre, sempre que se limite o número de participantes ao 75 por
cento  da  súa  asistencia  máxima  habitual,  cun  máximo  de  250  participantes,  incluíndo  os
monitores. Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o
50 por cento da capacidade máxima do recinto, cun máximo de 150 participantes, incluíndo os
monitores.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal durante o desenvolvemento das actividades ou, no seu defecto, para a utilización de
medidas alternativas de protección física con uso de máscara.  En todo caso,  seguiranse os
protocolos que se elaboren para este tipo de actividades.
3.  As  actividades  deberán  realizarse  en  grupos  de  ata  15  persoas  participantes,  máis  os
monitores correspondentes, que intentarán traballar, na medida do posible, sen contacto entre
os demais grupos.

ASÍ, PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DESTE MANDATO E ASEGURAR, NA MEDIDA DO
POSIBLE,  OS OBXECTIVOS DE PREVENCIÓN E SAÚDE PERSOAL,  ESTABLECEMOS AS
SEGUINTES ESTRATEXIAS:

1. NOMEAMENTO DE COORDINADOR COVID, TAL E COMO RECOLLEN AS DISPOSICIÓNS
DA XUNTA DE GALICIA. SERÁ A RESPONSABLE DA COORDINACIÓN DAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN E CONTROL DA COVID-19; TAL FUNCIÓN RECAE NA PERSOA QUE EXERCE
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

2.  FORMULACIÓN DUNHA  SERIE  DE  NORMAS  ESPECÍFICAS  DE  FUNCIONAMENTO,
RECOLLIDAS NO SEGUINTE PROTOCOLO 
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 PROTOCOLO DE MEDIDAS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN 
OBRIGATORIAS FRONTE Á COVID-19

A) AS PERSOAS

IMPORTANTE: TODO O PERSOAL ASIGNADO AO DESENVOLVEMENTO DOS SERVIZOS
“UN  VERÁN  DIFERENTE  2020”  CONTA  CON  FORMACIÓN  PREVIA  EN  MEDIDAS
HIXIÉNICO  SANITARIAS  SEGUNDO  RECOMENDACIÓNS  CONSELLERÍA  POLÍTICA
SOCIAL. 
ASEMADE, AS ACTIVIDADES REALIZARANSE RESPECTANDO AS RATIOS (1 MONITOR
POR CADA 7 + COORDINADOR/A) E SUBGRUPOS (INFERIORES A 15) RECOMENDADOS
SEGUNDO AS INSTRUCIÓNS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL.

- EDUCADORES/AS:
1. Entrada ás instalacións: Toma de temperatura de xeito recíproco (coa axuda dun compañeiro/
a) á chegada ás instalacións mediante termómetro-pistola dixital de infravermellos. Hixiene de 
mans con solución hidroalcólica. Uso de mascariña de xeito continuado. En caso de síntomas 
compatibles coa COVID-19 (febre, tusidos, etc), avisar ao coordinador/a e realizar 
autoaillamento.
2. Durante as actividades: hixiene de mans mediante lavado con auga e xabrón; se non fose 
posible, utilizar solución hidroalcólica

- PARTICIPANTES
1. Entrada: Toma de temperatura por parte do monitorado; en caso de febre avisar aos 
familiares e retornar ao domicilio. Hixiene de mans con solución hidroalcólica. Uso de mascariña 
excepto causas persoais xustificadas.
2. Durante as actividades: lavado de mans ao remate de calquera actividade, antes do cambio 
hacia outras instalacións ou actividades, e antes da merenda.
3. A parva ou merenda: Ademais do lavado de mans, as persoas participantes non poderán 
compartir alimentos, debendo depositar nos contedores axeitados os restos de envases, 
peladuras, orgánicos...
4. Necesidades fisiolóxicas: utilizaranse os aseos marcados coa tarxeta verde, con lavado de 
mans previo e posterior.

- FAMILIAS
1. Entrada: as persoas acompañantes deberán utilizar mascariña, informando ao monitorado 
sobre as incidencias que estimen oportunas arredor da saúde, necesidades ou particularidades 
do neno/a participante. Deberán estar presentes durante a medición de temperatura do neno/a, 
á espera do resultado quee garanta o acceso ás actividades.

- OUTRAS PERSOAS
1. Persoal de limpeza e hixenización: utilizará mascariña e luvas, realizando as súas tarefas 
tentando manter a distancia social necesaria. Tomarán medicións de temperatura ao inicio da 
xornada laboral, debendo atoparse esta dentro das marxes de saúde recomendadas polas 
autoridades sanitarias.

IMPORTANTE: ANTE  UNHA  SOSPEITA  DE  POSIBLE  CASO  DE  COVID-19,  A  PERSOA
COORDINADORA APLICARÁ AS PAUTAS RECOLLIDAS NAS CITADAS INSTRUCIÓNS DA
XUNTA DE GALICIA, ENUMERADAS NO APARTADO 3.1.2.ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE
CASO DE COVID-19
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B) OS ESPAZOS
- ESPAZOS DE USO LIBRE / RESTRINXIDO:
1. Entrada e saída: realizarase por un único acceso (porta principal do centro). A entrada será 
graduada, a criterio das familias; a saída será grupal, é dicir: dende as 13:45 se iniciará a saída 
en grupos, a intervalos de 5’: 1º 3-5 anos, despois 6-7... e así consecutivamente ate o grupo de 
maiores, que sairá ás 14h.
2. Estancias “privativas”: cada grupo contará cun espazo na instalación cuberta (aula) e ao aire 
libre (pista polideportiva cuberta), onde se localizarán os materiais didácticos, útiles persoais, 
etc. Non deberán ser invadidos por outros grupos.
- circulación: Respectaranse os sinais de guiado para a circulación entre estancias. Cada grupo 
permanecerá nos espazos asignados diariamente, sen contacto co resto de grupos.
- hixienización de espazos: Utilizarase unha tarxeta pendurada cun fío e colocada na porta de 
acceso a cada estancia, a cal conta con anverso vermello e reverso verde, indicando a sua 
dispoñibilidade. Os usos serán supervisados polo monitorado, colocando despois a tarxeta en 
“estado vermello”, xa que cada uso inhabilita ese espazo ate que se realice a hixienización por 
parte do persoal de limpeza, o cal volverá a colocar a tarxeta en verde.

C) OS MATERIAIS
- materiais de uso individual / colectivo: Cada grupo contará co seu propio material, non 
podendo ser intercambiado co resto de grupos. Hixienizaranse as mans antes e despois da 
realización das actividades onde se manipulen eses materiais.
Os útiles persoais (prendas de roupa, mochilas, etc almacenaranse na estancia adicada a cada 
grupo, nos espazos asignados para tal fin.
- hixienización de materiais: Ao inicio e finalización da xornada, por parte do persoal de limpeza.
Utilizarán os produtos autorizados para tal uso polas autoridades sanitarias.
- Sinalización: expoñerase ao público o presente protocolo, así como cartelaría realizada en 
grandes dimensións e mediante pictogramas ou simboloxía recoñecible as normas básicas de 
hixiene e seguridade recollidas neste protocolo.

Proposta de servizos de lecer e conciliación Concello de Fene: “Un Verán Diferente 2020”, presentada por Servicios Deportivos Galicia S.L.


