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INTRODUCIÓN
Xustificación
A situación actual no contexto do virus SARS-CoV-2 comunmente coñecido como a enfermidade
COVID-19, representa unha ameaza para a seguridade en termos de saúde para as persoas.
Coa intención de minimizar os riscos hixiénico-sanitarios fronte a pandemia, cómpre establecer unha
serie de ferramentas de prevención do contaxio tanto os residentes, como os traballadores e turistas, para
evitalos e combatelos desde a súa orixe, limitando a súa propagación e reducindo os seus riscos mediante a
adopción de medidas.
Nesta situación adquire especial relevancia establecer sistemas e protocolos de prevención que permitan o
uso e a apertura de certas instalacións (especialmente relacionadas co turismo e o lecer) sen aumentar así
o risco de contaxio comunitario e sen que se poña en perigo tanto aos traballadores do sector así como
o conxunto da sociedade.
Pola súa fisionomía e o seu funcionamento, os albergues públicos xestionados pola Xunta de Galicia nos
diferentes tramos do Camiño de Santiago teñen riscos inherentes á proximidade entre os usuarios e ao
contacto con elementos comúns.
Dende o inicio da pandemia, as entidades sanitarias están a traballar con diferentes entidades
gobernamentais como o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ou o Instituto para a Calidade
Turística Española (ICTE) e emitiron recomendacións, normas e plans de medidas xerais para retomar as
actividades. Non obstante, estas recomendacións xerais débense aplicar a cada organización segundo a
súa natureza, os seus servizos, as súas instalacións, etc.
Para seguir ofrecendo o servizo coas mellores garantías posibles para os usuarios e realizar a toma de
decisións coordinadas e medidas para toda a rede de albergues, a Xunta de Galicia elaborou un plan xeral
de continxencia que servirá de base e guía para a implantación de medidas en cada un dos albergues.
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Obxectivo
Dada a situación de risco de contaxio pola pandemia xerada polo coronavirus SARS-CoV-2, é necesario
establecer pautas 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 o contaxio.
O obxectivo deste documento é contar cunha guía xeral que sirva de base para o desenvolvemento de plans
de continxencia fronte a pandemia para cada un dos albergues públicos xestionados pola Xunta.
Aínda que a casuística é ampla e cada un dos albergues ten as súas propias características, a maioría dos
riscos inherentes ás operacións funcionais son comúns a todas as instalacións, dado que os servizos
ofrecidos son moi similares. Por este motivo, o documento preséntase dun xeito xeneralizado e o máis
completo posible para servir de soporte para adaptalo a cada albergue en particular.
Para a redacción do plan terase en conta:
•
•
•
•
•

A probabilidade de contaxio
Tipoloxía de exposición
Grao de exposición
A ocupación
O persoal afectado (empregados, usuarios, residentes, etc.)

Despois da identificación dos potenciais focos de contaxio, poderanse proxectar e implantar procesos e
mecanismos de prevención, detección e incluso contención de contaxios.
Calquera decisión ou medida terá como principal obxectivo protexer os empregados e usuarios
mellorando as condicións de seguridade e aumentando o seu grao de satisfacción e sensación de
seguridade e comodidade, preservando e incluso mellorando a confianza dos usuarios.
Catro son os grandes eixos obxectivos 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 y obxectos en
contacto coas persiñas.
3. Informar a todas as persoas que utilicen o albergue (traballadores e/ou usuarios) dos riscos e
as medidas de prevención dispoñibles e obrigatorias.
4. Proporcionar mecanismos e material de protección individual das persoas.
Unha vez establecidas as medidas, os responsables de cada albergue asumen un compromiso firme
coa xestión do risco, liderando a súa implementación sistemática. Para iso, os diferentes procesos
estarán coordinados entre si, cumprindo sempre coas recomendacións e pautas emitidas polas
autoridades sanitarias en relación coas medidas especiais fronte á COVID-19.
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Ámbito de aplicación
Este documento analiza a morfoloxía e o equipamento da rede de albergues do Camiño de Santiago
xestionados pola Xunta de Galicia, identificando as zonas, elementos e servizos con maior risco de
contaxio por uso ou proximidade, nos que se concentra a maioría de visitantes.
Unha vez localizados os principais focos de risco, serán analizadas, clasificándoas e identificando as medidas
de apoio para minimizar o risco de contaxio.
É importante ter en conta que o albergue debe garantir o cumprimento das medidas de prevención e
seguridade establecidas.
Para cada unha destas áreas determinaranse as medidas mínimas necesarias, así como os protocolos
para reducir o risco de contaxio a valores mínimos razoables, recomendando en todo momento que se
amplíen as medidas e apelando ao cumprimento das medidas correspondentes por parte das diferentes
partes que deben aplicalas.

Listaxe de albergues
No momento de redacción do presente documento a rede pública de albergues relacionados co Camiño
de Santiago e xestionados de maneira directa pola Xunta de Galicia inclúe 73 establecementos segundo
a páxina web oficial do Camiño de Santiago.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DO CÁDAVO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DO CEBREIRO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DO CONCO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DO PORRIÑO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DOS CHACOTES
ALBERGUE DE PEREGRINOS ESCOLA DE LIGONDE
ALBERGUE DE PEREGRINOS HOSPITAL DE BRUMA
ALBERGUE DE PEREGRINOS SAN ROMAO DA RETORTA
ALBERGUE DE XINZO DE LIMIA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SANDIÁS
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SANTA IRENE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SARRIA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SERGUDE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SOBRADO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE TRIACASTELA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE TUI
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VILADERREI
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VILALBA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VILAR DE BARRIO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE OLVEIROA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE OURENSE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PADRÓN
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PADRÓN DE SAN XOÁN DE PADRÓN
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PALAS DE REI
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PORTOMARÍN
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE POULO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE RIBADEO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE RIBADISO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE SAN LÁZARO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LUGO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MATO CASANOVA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MELIDE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MIÑO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MONDOÑEDO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MONTE DO GOZO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MOS
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE MUXÍA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE NEDA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE NEGREIRA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE CALVOR
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE CASTROVERDE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE FERREIROS
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE FISTERRA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE GONTÁN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE GONZAR
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE HOSPITAL DA CONDESA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE HOSPITAL DA CRUZ
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LAZA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LOURENZÁ
ALBERGUE DE PEREGRINOS CASA DA TORRE
ALBERGUE DE PEREGRINOS CASA FORTE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DA BANDEIRA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DA GUDIÑA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE AIREXE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE ARCA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE ARZÚA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE AS SEIXAS
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE BAAMONDE
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE BARBADELO
ALBERGUE DE PEREGRINOS "CASA DA PESCADERÍA"
ALBERGUE DE PEREGRINOS "CASA DAS NETAS"
ALBERGUE DE PEREGRINOS "CASA DO ASISTENTE"
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE BRIALLOS
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE FARAMELLO
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PONTECESURES
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PONTEVEDRA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VALGA
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VEDRA
ALBERGUE DE PEREGRINOS "TELLEIRA DE BAIUCA"
ALBERGUE A CABANA
ALBERGUE CASA DE PASARÍN
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE BENDOIRO
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NORMATIVA
Fontes de consulta
Este documento elaborouse empregando a extensa documentación existente emitida pola Organización
Mundial da Saúde (OMS), varios organismos públicos do Gobierno de España e entidades públicas. Aínda
que, a aparición recente da enfermidade (decembro de 2019) implica que o coñecemento desta aínda é
escaso e a información sexa actualizada constantemente.

Entre as fontes de información consultadas destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organización Mundial da Saúde (OMS)
Ministerio de Sanidad do Gobierno de España
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo do Gobierno de España
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia
Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
Especificacións UNE 0066 para os diferentes ámbitos de aplicación

As imaxes utilizadas no plan obtivéronse das seguintes páxinas web:
-Páxinas web oficiais do Gobierno de España, especialmente, do Ministerio de Sanidad
-www.caminodesantiago.gal
-www.elements.envato.com
Para a aplicación eficaz deste documento, o responsable do albergue debería dispoñer da información
necesaria (por exemplo, nova normativa de aplicación que puidese xurdir no futuro) y adaptar
paulatinamente o seu plan de continxencia individual ás novas necesidades. E no seu caso, proceder á
actualización do plan de continxencia para adaptalo á nova situación, a fin de previr e diminuír os riscos
inherentes.
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Principais documentos de traballo
Aínda que existe unha cantidade inxente de información en relación coa pandemia Covid-19, varios
documentos destacan pola súa relevancia no contexto do plan de continxencia.

Recomendacións oficiais de autoridades sanitarias contra a Covid-19
1. Recomendacións da OMS sobre os riscos (https://www.who.int/teams/risk- communication)
2. Información para a cidadanía sobre a Covid-19 subministrada polo Ministerio de Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm)
3. Listaxe de produtos viricidas autorizados en España
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)

Outras recomendacións e guías:
1. uías para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2 no sector turístico emitidas
polo Ministerio Industria, Comercio e Turismo en colaboración
co
ICTE
(https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/turismo/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx) e
(http://www.calidadturistica.es/index.aspx)
o alnearios
o Hoteis e apartamentos turísticos
o Axencias de viaxes
o Cámpings e cidades de vacacións
o Servizos de restauración
o Aloxamentos rurais
o Campos de Golf
o Guías de turismo
o Oficinas de información turística
o Albergues / hostels
o Turismo activo e ecoturismo
o Visitas a bodegas e outras instalacións industriais, lugares culturais, históricos e naturais
o Lecer Nocturno
o Instalacións náutico-deportivas e actividades náuticas
o Espazos naturais protexidos
o Empresas de autocares turísticos, rent-a-car, transporte por cable e medios de
transporte acuático
o Parques de atraccións e de lecer
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Recomendacións de Entes oficiais - ICTE
1.

Especificacións UNE baseadas nas guías emitidas polo ICTE e o Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
o Especificación UNE-0066-1:2020 Balnearios
o Especificación UNE-0066-2:2020 Hoteis e apartamentos turísticos
o Especificación UNE-0066-3:2020 Axencias de viaxes
o Especificación UNE-0066-4:2020 Cámpings e cidades de vacacións
o Especificación UNE-0066-5:2020 Servizos de Restauración
o Especificación UNE-0066-6:2020 Aloxamentos rurais
o Especificación UNE-0066-7:2020 Campos de Golf
o Especificación UNE-0066-8:2020 Guías de turismo
o Especificación UNE-0066-9:2020 Museos e sitios patrimoniais
o Especificación UNE-0066-10:2020 Oficinas de información turística
o Especificación UNE-0066-11:2020 Albergues / hostels
o Especificación UNE-0066-12:2020 Turismo activo e ecoturismo
o Especificación UNE 0066-13:2020 Visitas a adegas e outras instalacións industriais,
lugares culturais, históricos e naturais
o Especificación UNE 0066-14:2020 Lecer Nocturno
o Especificación UNE 0066-15:2020
Instalacións náutico-deportivas e actividades
náuticas
o Especificación UNE 0066-16:2020 Espazos naturais protexidos
o Especificación UNE 0066-17:2020 Empresas de autocares turísticos, rent-a-car,
transporte por cable e medios de transporte acuático
o Especificación UNE 0066-18:2020 Parques de atraccións e de lecer
o Especificación UNE 0066-19:2020 Turismo MICE: deseño, execución e xestión de
reunións, incentivos, conferencias e congresos, eventos e feiras
o Especificación UNE 0066-20:2020 Praias
o Especificación UNE 0066-21:2020 Espazos públicos singulares
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TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E
EQUIPAMENTO NO ALBERGUE
Espazos
Identificáronse os seguintes espazos dentro das dependencias dun albergue típico. A continuación,
inclúense as listas 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 é moi alta e o risco de contaxio entre persoas é elevado. O seu
deseño está especialmente pensado para que os usuarios poidan gozar da zona, interactúen, descansen, etc.
Entre outros:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zona de recepción e acollida
Comedor
Cociña de uso compartido
Cuartos de uso compartido
Aseos de uso compartido
Salón de estar / Sala de reunións
Zonas exteriores (xardín / terraza)
Aparcadoiro / Almacén de bicicletas
Corte
Etc.

13
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 - 28003 Madrid / Tel.: 91 533 10 00
www.calidadturistica.es / E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

Zonas de uso non compartido
Aquelas nas que a afluencia diaria é baixa, en termos xerais redúcese a un usuario ou unidade familiar e o
persoal do albergue.
Dado que existe rotación, o risco de contaxio existe, pero é inferior ao das zonas de uso compartido.
Entre outros:
o Cuartos de uso non compartido coas súas estancias
o Aseos privados.

Zonas de uso restrinxido para o usuario
Espazos de uso restrinxido para o usuario, aqueles nos que a afluencia diaria é baixa, dado que só é utilizado
polo persoal do albergue.
O risco de contaxio é inferior dado que o número de persoas é controlado e son coñecedores dos
mecanismos de prevención.
Entre outros:
o Almacén
o Office
o Outros espazos de uso de empregados

Outros servizos
Refírese a aqueles albergues que dispoñan dalgún tipo de servicio turístico complementario.
Entre os servizos habituais encóntranse:
- Servizo de pagamento con medio dixital (tarxetas, etc.)
- Servizo de consigna
- Servizo de lavandaría
- Alugamento de toallas
- Servizo de restauración (cafetaría, restaurante, buffet, etc.)
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Equipamento
Calquera dos espazos e servizos identificados na sección anterior non se encontran 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 que o usuario interactúen con
eles, tocalos, etc. polo que as medidas de aplicación adoitan personalizarse.
A lista de equipamento e mobiliario a analizar é o seguinte:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recepción
Servicio de pagamento mediante TPV
Varandas/ pasamáns
Chaves / Tarxetas
Sanitarios en aseos (lavabos, urinarios, inodoros, etc.)
Duchas
Mobiliario interior (mesas, cadeiras, camas, mesas de noite, armarios, estantes, etc.)
Mobiliario exterior (mesas, cadeiras, hamacas, etc.)
Ascensores
Lencería
Bancos
Papeleiras
Fontes de auga potable
Máquinas de vending
Electrodomésticos
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MECANISMOS DE
COORDINACIÓN
A Xunta de Galicia pon á disposición da Rede de Albergues do Camiño de Santiago un plan de
continxencia xeral que pode ser implementado por cada albergue de forma individual, de acordo coa
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 apoiándose
nunha estrutura de persoal suficiente que cubra cada unha das áreas do albergue.
Como mecanismo de xestión, y como recomenda a especificación UNE-0066-11:2020 Albergues / hostels
demostrouse que para este tipo de traballos que afectan de xeito transversal, convén dispoñer dun grupo
de traballo ou comité de xestión que se encargue da coordinación de todos os aspectos do plan de
continxencia que sexa deseñado.
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Comité de xestión
Tratar o tema da pandemia Covid-19 implica para un albergue un gran reto debido non só á súa magnitude.
Alén disto, débese ter conta no plan de continxencia afectará a toda a estrutura do albergue, polo que se
considera imprescindible conformar un grupo de traballo que se denominará, en adiante, Comité de xestión.
Polo tanto, débense establecer canles de información para que o comité poida interrelacionarse cos
diferentes empregados e estes á súa vez cos usuarios e/ou peregrinos cuxa participación é imprescindible
para a correcta aplicación do plan.
No seguinte gráfico obsérvase que será o comité de xestión o que coordine a toma de decisións e serán
os encargados de manter unha estreita e constante relación tanto cos responsables de cada albergue
como estes cos usuarios.

Diagrama de fluxo de información

Aínda que a estrutura final poderá ser adaptada ás necesidades de cada momento, considérase que no
comité de xestión deberían estar representados os diferentes organismos involucrados e escollerase de
entre todos un responsable coordinador.
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O comité de xestión como figura clave del plan de continxencia, debe incluír a representación legal dos
traballadores da empresa ou, no caso de existir, a participación do Comité de seguridade e saúde.
Adicionalmente, terá a disposición persoas para cubrir a totalidade dos postos e identificar persoal
suplente para cada un deles, por se se requirise algunha reunión do comité e/ou a toma de decisións
urxentes.
De maneira sistemática o comité de xestión programará reunións periódicas de seguimento que na fase
inicial serán máis habituais de xeito que se vaia adaptando o plan de continxencia ás necesidades do
albergue potenciando os acertos e corrixindo aqueles aspectos que non resultaran conforme á
planificación prevista. .
O comité é o responsable de desenvolver e asegurarse que se levan a cabo correctamente o deseño, a
implantación e xestión do plan de continxencia. Aínda que a maioría son recollidas neste documento, as
funcións principais do comité de xestión1 son as seguintes:
- Establecer os obxectivos a perseguir.
- Establecer os mecanismos para reunir información que lle permita tomar as mellores decisións
(consultas ás autoridades, representantes dos traballadores se os houber, empregados,
especialistas, etc.).
- Identificar os riscos e realizar unha análise destes.
- Definir estratexias.
- Deseñar o plan de continxencia e as medidas de protección necesarias.
- Establecer a forma na que se vai coordinar (entre os compoñentes do comité, cos representantes
dos traballadores, servizo de PRL ou a persoa con esas funcións segundo a modalidade
preventiva escollida polo albergue, cos empregados, autoridades competentes en cada
materia, provedores e subcontratistas).
- Planificar e implementar o plan de continxencia e supervisar o seu cumprimento.
- Valorar a eficacia do plan de continxencia e modificalo se fose necesario.
- Actuar segundo o protocolo no caso de alarma.

1

Fonte: Plan de continxencia e continuidade de negocio do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e INCIBE
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Protocolo de comunicación interna
A comunicación interna é aquela que vai dirixida ao “público” de dentro da empresa, quere dicir , os
traballadores e empregados, sexa cal for o seu rango dentro da organización. A base da súa importancia
está ligada á necesidade de que as compañías motiven o seu equipo humano, de integralo na organización e
facelo partícipe dentro da empresa, xa que, cun persoal motivado, a empresa pode ser máis competitiva e
eficiente.
É importante diferenciar entre comunicación interna descendente e ascendente. Para o caso dos
albergues, a primeira é aquela que se dá entre os niveis de dirección do persoal da Xunta de Galicia e os
responsables de cada un dos albergues públicos, mentres que a segunda é a que se dá na dirección
contraria e son os responsables os que trasladan a información concreta á Xunta para que se poidan
tomar as medidas axeitadas.
Ambas son fundamentais, e é esencial que os responsables de cada albergue se sintan un activo
importante do comité de xestión da Xunta e que por medio do/s representante/s dos traballadores sexan
partícipes dela. Por este motivo, desde a Xunta débese fomentar a comunicación interna ascendente no
propio comité.
No que respecta á Covid-19 os protocolos de comunicación interna adquiren especial relevancia.
-

-

-

Os responsables do comité de xestión da Xunta deben garantir que os responsables de
cada albergue reciben a información suficiente, coñecen o plan de
continxencia e teñen a formación axeitada para a implementación deste, e trasladalo
convenientemente ao resto dos traballadores, aos usuarios, turistas e/ou peregrinos.
Os responsables de cada albergue deben sentirse pezas claves nos mecanismos de prevención do
contaxio e deben velar e promover a implantación das medidas para as que foron informados,
tratando de tomar medidas eficientes e aliñadas co protocolo e en todo momento aliñados co
resto do persoal.
Os responsables deben ter mecanismos para canalizar a información recibida de usuarios o
detectada por calquera traballador ou por eles mesmos, ao comité de xestión para a toma de
medidas concretas adicionais ou correctivas.

Aínda que la comunicación interna é vital en calquera ámbito, a gravidade sanitaria da Covid-19
faise especialmente crítica, polo que se debe prestar moita atención a que funcione correctamente e
sexa utilizada por todo o persoal do albergue.
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TIPOLOXÍA DE MEDIDAS
No ámbito do albergue concéntranse elementos e espazos que deberán ser tratados coas medidas
adecuadas para reducir o risco de contaxio entre os diferentes usuarios.
Aínda 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 ao coronavirus que serán
analizadas e aplicadas conxuntamente en maior ou menor intensidade para cada espazo ou elemento co
único obxectivo de minimizar o risco de contaxio:
1.
2.
3.
4.

Medidas de control de capacidade e distanciamento
Medidas para a redución do risco por contacto. Limpeza e desinfección
Medidas de comunicación e información
Medidas de protección individual

Aínda que desde o comité de xestión da Xunta se traballe cos responsables dos albergues na
aplicación das medidas colectivas que corresponda, é imprescindible que se fomente a
información tanto aos traballadores como aos usuarios, dado que a responsabilidade de cada
persoa é o mellor mecanismo de prevención fronte ao contaxio da Covid-19.
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Medidas de control de capacidade e distanciamento
Consensuado pola maior parte de expertos sanitarios e epidemiólogos en todo o mundo, considérase que
a principal medida para previr o risco de contaxio é a distancia social.
Ata o momento, e aínda que as recomendacións se actualizan a medida que aumenta a información, as
autoridades sanitarias estableceron como norma manter unha distancia de seguridade entre persoas de
1,50 metros(2) como mínimo.
Mantendo esa distancia, as partículas de saliva ou gotículas que poden ser expulsadas por calquera persoa
ao respirar, tusir ou esbirrar, non alcanzarán á persoa que estea nos arredores e evitaremos o contaxio
directo por inhalación de aire.
Debido a que en moitas ocasións manter a distancia recomendada é complicado, considérase necesario
que en cada albergue se establezan uns mecanismos de control que permitan garantir a seguridade de
todas as persoas e usuarios.
Atendendo a que os cuartos de uso compartido teñen un risco maior que outro tipo de espazos comúns
posto que se permanece nelas moito tempo (unhas oito horas), que non se poderían utilizar máscaras
durante o descanso e que non se ventilan durante este tempo, non sempre se poderán instalar pantallas,
biombos ou tabiques como medida de protección cando non se poida respectar a distancia mínima de
seguridade, sendo necesario facer unha avaliación do risco en cada situación particular, valorando o
recálculo da ocupación máxima dos espazos en base á ventilación por ocupante.
É necesario tamén 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, a
necesidade de 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 depositaran despois de estar uns minutos ou incluso horas no aire. Neste
sentido, o uso das máscaras nos espazos pechados é unha medida recomendable, sendo obrigatoria no
caso de non poder manter a distancia de seguridade interpersoal, xunto coa hixiene de mans e hixiene
respiratoria, seguindo as recomendacións da autoridade sanitaria.
Na guía de medidas incluída máis adiante inclúese unha explicación das diferentes tarefas para controlar o
risco de contaxio, así como o complemento de comunicación e información, baseadas nos carteis e
sinalización que se poden utilizar.
A guía estruturouse mediante unha análise de aquelas recomendacións xerais que por lo tanto son válidas
para calquera espazo e posteriormente identificáronse algunhas medidas específicas complementarias para
algúns espazos concretos. No seu final, incluíuse un manual de fichas con medidas específicas para cada
un dos elementos identificados.

2

No caso de que a distancia de seguridade recomendada polas autoridades sanitarias nacionais ou autonómicas chegue a
establecer unha medida diferente aos 1,50 metros de distancia entre persoas. O plan de continxencia deberá adecuar todo o
referente á distancia de seguridade 1,50 metros á nova distancia establecida.

21
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 - 28003 Madrid / Tel.: 91 533 10 00
www.calidadturistica.es / E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

Medidas de limpeza e desinfección
Limpar e desinfectar son termos complementarios, mais 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.
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, parasitas 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 proporciona claros beneficios:
1.
2.
3.
4.
5.

Proxectarase unha mellor imaxe aos usuarios.
A confianza dos usuarios será máis alta.
Minimizarase o risco de contaminación dos produtos e instalacións.
A vida útil e a eficiencia dos elementos aumentará.
Creará bos hábitos de limpeza entre o persoal e os usuarios.

Deste xeito, cómpre que os responsables de cada albergue dispoñan dun programa de
limpeza e desinfección axeitado tanto ás instalacións como á nova situación de prevención do risco
de contaxio á Covid-19, baseado nas directrices do comité de xestión.
No programa terán que constar, todos os espazos, elementos e equipamentos que se deben limpar e
desinfectar, cal será a frecuencia coa que 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.
Do punto de vista do 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 á recollida de bolsas de lixo e no caso de usarse, a utilización de
lencería (p. ex. alugamento de toallas).
Non obstante, no que respecta á desinfección, empregaranse os métodos establecidos polo Ministerio de
Sanidad. Os tratamentos deben ser repensados e en termos xerais débese aumentar significativamente a
frecuencia destes sobre aqueles elementos de especial risco de contaxio que implican o contacto dos
usuarios: interruptores, botóns do ascensor, picaportes de portas, cadeiras, billas, teléfonos, lavabos,
inodoros, etc.
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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 “sen contacto” ou metodoloxías asociadas ao uso dos teléfonos móbiles de cada usuario.
Na guía de medidas incluída máis adiante inclúese unha explicación das diferentes tarefas para controlar o
risco de contaxio, así como o complemento de comunicación e información, baseadas en carteis e
sinalización 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 (traballadores e usuarios) para a
prevención do risco de contaxio.
Por iso, todos os traballadores terán coñecemento do plan de continxencia aplicable, das funcións de cada
un deles dentro deste e para o seu cumprimento e tanto dos riscos como das medidas de aplicación
colectivas ou individuais que sexan pertinentes, como por exemplo o plan de actuación ante a presenza dun
caso.
Por iso, adquire especial importancia que todos os usuarios e traballadores do albergue se encontren
perfectamente informados tanto dos riscos como das medidas de aplicación colectivas ou individuais que
sexan pertinentes (medidas de hixiene, distanciamento, equipos de protección, etc.).
Aínda que a información poda ser trasladada de maneira individual ou explicadas mediante reunións ou
explicacións verbais (especialmente aos traballadores) ou proporcionándolles 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 recordando as directrices de
actuación, a toma de distancias, e 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.
Na guía de medidas incluída máis adiante inclúese xunto coa explicación das distintas tarefas para
controlar o risco de contaxio, o complemento de comunicación e información, con algúns modelos de
carteis e sinalización que se poden utilizar.
A guía estruturouse mediante o deseño de carteis informativos xerais adaptables a calquera espazo e
posteriormente engadíronse algúns exemplos de carteis específicos para algúns espazos concretos.
Ao final da guía, no manual de fichas con medidas específicas para cada un dos elementos identificados
inclúense os carteis informativos de referencia.
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Medidas de protección individual
As medidas de equipos de protección individual (EPI) son, por definición, as últimas que deben ser
consideradas polos responsables de cada albergue xa que implican a colaboración do usuario. O labor por
tanto dos traballadores será velar pola súa correcta aplicación por parte dos turistas e usuarios
recordándollo se for necesario e/ou tomando as medidas que corresponda.
A utilización de EPI debe considerarse como un complemento das medidas de prevención colectivas
(medidas de control de capacidade e distanciamento, medidas de limpeza e desinfección e medidas de
comunicación e información) explicadas nas seccións anteriores.
Os equipos de protección individual teñen como fin evitar o contaxio da persoa por dúas vías principais:
1. Contacto directo con superficies contaminadas e posteriormente o contaxio do
usuario
por transmisión vía oral, nasal e/ou ocular.
2. Inhalación do virus por transmisión no aire proveniente doutras persoas próximos
Na guía de medidas incluída na parte final de plan de continxencia inclúese manual de características e
uso de cada un dos EPI que se poden utilizar:
-

Uso de máscaras
Pantallas de protección facial
Luvas de protección individual

Aínda que todas elas serán explicadas polo miúdo, cómpre ter en conta que a lexislación vixente obriga ao
uso de máscaras en todos aqueles recintos cerrados nos que non se poida manter a distancia de
seguridade. Dada a constitución dos albergues este aspecto é común e o cruzamento entre os usuarios
case permanente polo que se obrigará o uso da máscara por parte de todos os usuarios cando se
despracen polas zonas comúns con independencia da proximidade do resto de usuarios e/ou
traballadores.
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Importancia do mantemento preventivo
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 incrementándose
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 isto, é imprescindible que o responsable de mantemento de cada albergue sexa coñecedor das
"RECOMENDACIÓNS DE OPERACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN E
VENTILACIÓN DE EDIFICIOS E LOCAIS PARA A PREVENCIÓN DA PROPAGACIÓN DO
SARS-COV-2” publicado polo Ministerio de Sanidad.
É habitual que o servicio de mantemento dos albergues estea subcontratado pola Xunta a empresas
especializadas, en cuxo caso, será o persoal destas o encargado das revisións e será o responsable do
albergue quen velará porque sexa así, dando parte á Xunta no caso contrario para que se tomen as
medidas oportunas.
Adicionalmente, e vinculado directamente coa aplicación de medidas e en especial coas de protección
individual, o responsable do albergue e os seus traballadores deben verificar que todos os elementos de
protección individual funcionan correctamente e están á disposición do usuario repoñéndose con
frecuencia e no seu caso substituílos. Por exemplo, colocando solución hidroalcohólica en todas as
zonas de uso común: comedores, cuartos de uso compartido, ao lado dos ascensores se os houber,
baños...
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MEDIDAS DE APLICACIÓN
NO ALBERGUE
A guía da Especificación UNE 0066-11 de mayo 2020: Medidas para la reducción del contagio
por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 11: Albergues / hostels establece unha lista de medidas
de aplicación mínimas para cada espazo.
Cada unha das medidas identificadas pode reunir 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 nesta sección unha análise das medidas obrigatorias a aplicar en cada espazo e incluso algunha
recomendación adicional.
Cabe destacar que esta sección sobre medidas de aplicación compleméntase co punto de Guías incluído
no plan de continxencia onde se propoñen e explican os mecanismos para implementar moitas das
medidas identificadas.
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Capacidade máxima
A capacidade máxima de cada albergue e, en particular, con cada un dos espazos de uso compartido
está directamente ligado co risco de contaxio por coronavirus. Coa redución do número de
persoas nun mesmo espazo garántese o cumprimento da distancia de seguridade interpersoal e,
evidentemente, minimízase o risco de transmisión do virus. Deberase, por tango, valorar a
reorganizacion dos espazos e incluso chegar a considerar unha redución do número de persoas superior
á capacidade máxima establecida.
Como se explicou, o risco de contaxio prodúcese por dúas grandes vías:
- Escaso distanciamento entre persoas.
- Contacto de diferentes persoas con superficies contaminadas.
- Pequenas pingas, micropingas, de tamaño inferior ou igual a 5 μm.
Calquera delas, vese prexudicada cando aumenta o número de usuarios no albergue ou nalgún espazo
concreto deste, o cal vai estreitamente ligado á capacidade máxima.
No momento de redacción do presente plan de continxencia non foi redactada por parte de ningún
organismo competente unha metodoloxía de capacidade específica, con todo, as recomendacións
sanitarias en moitas ocasións van orientadas a limitar a capacidade legal de cada
establecemento. Quere dicir, como primeira premisa, a capacidade de cada albergue será
calculada aplicando a porcentaxe de capacidade permitida polas autoridades á capacidade
máxima de que dispón.
Aínda que a directriz anterior é xeral e considérase a principal medida de aplicación ao respecto, esta
debe ir acompañada de medidas de distanciamento efectivas realizadas no propio establecemento e
coordinadas polo comité de xestión.
A capacidade de cada un dos espazos de uso compartido do albergue (cuartos, aseos,
comedor, etc.) será o adecuado para que as persoas poidan preservar a distancia de
seguridade. O servizo de prevención de riscos deberá valorar a ocupación máxima dos
espazos en base ás posibilidades de ventilación e considerar, de xeito excepcional, a
colocación de barreiras separadoras en casos puntuais.
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 pode
ser tido en conta á hora de designar e ocupar os espazos. Pero dado que o control das ditas unidades
familiares (salvo en familiares) é moi complexo, recoméndase aplicar sempre os criterios
xerais para usuarios independentes.
Desta forma, por exemplo, a capacidade máxima dun cuarto de uso compartido será número de
camas que permitan aloxarse en condicións de seguridade valorado polo responsable de
prevención do centro.
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Medidas xerais de aplicación en todo o albergue
A especificación UNE identifica aspectos para cada tipoloxía de espazo. Ao analizar cada unha das medidas
obrigatorias que se establece obsérvase que moitas das medidas son comúns e pódense considerar
xerais.
Baixo esta premisa de medidas transversais a calquera dos espazos e/ou obxectos do albergue considérase
que para calquera elemento que non quede definido na UNE aplicaranse como mínimo as medidas xerais
deste punto.
A continuación, enuméranse as principais medidas xerais para todo o albergue:
a) Establecer capacidades en todos os espazos para que se poidan respectar medidas de
distanciamento e establecer un sistema para seu cumprimento.
Aínda que, no manual se propoñen varias alternativas para controlalo considérase que en todos
aqueles espazos relacionados co uso compartido da estancia (comedor, cuartos, etc.) se limite a
cantidade de equipamento (cantidade de cadeiras en comedor, cantidade 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, aplicarase as mesmas medidas salvo que o caso sexa
analizado polo miúdo polo responsable do albergue e se tomen as medidas oportunas.
b) 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 vending, engadirase os carteis conseguinte
informando da necesidade de lavar as mans coa solución hidroalcohólica antes e despois da súa
utilización.
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c) Obrigar ao uso de máscara por parte dos usuarios.
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).
A medida debe ser informada á entrada de cada establecemento e os responsables e traballadores
velarán por recordar a obrigación a calquera usuario que estea incumprindo as normas.

d) Ventilar espazos de forma periódica.
Dado que hai consenso respecto a que o virus se mantén temporalmente no aire e pode transmitirse
entre persoas cómpre que se realice unha ventilación periódica de todos os espazos do albergue
con independencia do uso compartido ou privativo de forma diaria e durante o tempo necesario
para permitir a renovación do aire.

e) 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 colocar exposto en taboleiro de anuncio ou calquera outro lugar
sen contacto por parte dos usuarios.
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f) Dispoñer de papeleiras y contedores con tapa de accionamento non manual e
dobre bolsa interior naqueles espazos que a requiran.

g) 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.
h) Desbotar produtos e efectos persoais cedidos ou esquecidos polos usuarios
transcorrido un tempo de establecido e informado 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
o seu vertido ao colector de residuos correspondente e será desinfectada a zona en contacto co obxecto.
Adicionalmente, a especificación e os propios redactores do plan de continxencia identifican algunhas
recomendacións xerais:
a) Colocación de alfombras desinfectantes en varios puntos do establecemento, en especial, na
entrada desde o exterior.
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Medidas específicas para cada espazo do albergue
Como complemento das medidas xerais analizadas na sección 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 seguen as recomendacións e serán os responsables do albergue os encargados
de valoraren a implantación destas.

Medidas específicas na zona recepción e/ou acollida
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Dispoñer de xel desinfectante de mans e pulverizador desinfectante para zapatos e accesorios a
disposición dos usuarios.
A medida será reforzada con carteis informativos.
b) Indicar la distancia de seguridade mediante marcadores para evitar aglomeracións.
Será necesario adaptar 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.
No caso contrario, cancelaranse todos os puntos de atención necesarios ata que se cumpran as
medidas de distanciamento.
c) Asegurar a distancia de seguridade, entre usuarios e empregados mediante pantallas de seguridade

Medidas específicas no comedor de uso compartido.
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Eliminar produtos de autoservicio (dispensadores de panos de mesa, botes dos escarvadentes,
vinagreiras, aceiteiras, etc.)
Os elementos serán directamente servidos e/ou entregados de xeito controlado polos responsables
do albergue.
b) Limpeza do equipamento para o usuario tras cada uso. É un aspecto especialmente
sensible e deberase proceder coa desinfección de todo o mobiliario (especialmente as zonas de
contacto) cada vez que termine un usuario e outro vaia ocupar o seu lugar.
No caso de que non se poida garantir a súa desinfección valorarase precintar o espazo.
c) Limpeza e desinfección específica de superficies tras cada período de comidas. A
efectos internos, aínda que o control cos traballadores é máis rigoroso, cada quenda de comidas
desinfectaranse as cociñas, o comedor e calquera outra zona de traballo relacionada.
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d) Os elementos auxiliares do servizo, como a vaixela, cristalaría, xogos de cubertos ou
mantelaría, entre outros, almacenaranse en recintos pechados e, se isto non fose posible, lonxe
de zonas de paso de clientes e traballadores
Relacionadas co punto anterior, recoméndase:
a) Dar prioridade aos elementos monodoses para os comensais (azucre, sal, aceite, etc.) ou para
dispensar de panos de mesa, escarvadentes, vinagreiras, aceiteiras e outro utensilios similares
b) Proporcionar aos usuarios utensilios desbotables dun só uso xestionando o
conforme aos protocolos establecidos.

residuo

Medidas específicas na cociña de uso compartido.
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Realizar a desinfección dos utensilios e equipamento (microondas, neveiras, vasos, pratos,
cubertos etc.)
No caso de non ser posible, o responsable do albergue deberá optar pola clausura do espazo.

Medidas específicas na zona de restauración.
Serán de aplicación as medidas dos comedores de uso compartido e adicionalmente serán de
obrigatorias as seguintes:
a) Limpeza e desinfección de mesas, cadeiras, barra, así como calquera outra superficie de
contacto, de forma frecuente, Tamén, deberá procederse á limpeza e desinfección do local polo
menos unha vez ao día. Nas tarefas de limpeza prestarase especial atención ás zonas de uso común e
ás superficies de contacto máis frecuentes.
b) Evitar o contacto coas cartas de menú de uso compartido.
Para iso, por exemplo, colocaranse cartas lexibles mediante sistemas dixitais (p. ex. código QR) de
forma que se poidan descargar nos dispositivos móbiles de cada usuario evitando dispoñer de
elementos físicos ou poderase optar pola colocación da carta en forma de cartel lexible desde a
posición de cada comensal ou ser ditada verbalmente polos traballadores.
c) Adaptar o ámbito da restauración e en especial do sistema de autocontrol APPCC identificados
no espazo ás medidas fronte á covid-19.
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Os sete principios do APPCC son:
o Análise dos perigos
o Determinar os PCC (puntos críticos)
o Establecer os límites críticos
o Monitorizar os puntos críticos (PCC)
o Establecer accións correctivas
o Verificación do APPCC
o Documentación

d) Darase prioridade á utilización de manteis dun só uso. No caso de isto nos fose posible,
deberase evitar o uso do mesmo mantel ou salvamanteis con distintos clientes, optando por
materiais e solucións que faciliten o seu cambio entre servizos e o seu lavado mecánico en ciclos
de lavado entre 60º e 90º.
e) O persoal traballador que realice o servizo de mesa e en barra deberá procurar a distancia de
seguridade co cliente e aplicar os procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o
risco de contaxio. En calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para o persoal destes
establecementos na súa atención ao público.
f) No caso de servizos buffet deberase indicar a distancia de seguridade entre usuarios para
evitar aglomeracións.
Dispoñerase na medida do posible dunha única liña de circulación e realizaranse marcas no chan ou
parede para facilitar a toma de distancias.
g) Principalmente aplicable no servizo buffet, evitarase manipular utensilios de uso común
(pinzas, cazos, bandexas, cubertos) para o cal existen varias alternativas:
a. Uso de elementos desbotables para cada usuario
b. Ser atendidos por un traballador do albergue
c. Establecer pratos e servizos monodoses para seren collidos completos sen
manipulación.
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Medidas específicas nos cuartos de uso compartido
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Limpeza e desinfección do cuarto e o mobiliario entre diferentes usuarios
b) Facilitar ao usuario a lencería de forma directa
c) No caso de cuartos de uso compartido dispoñer as camas respectando a distancia mínima de
seguridade e movemento entre elas.
Poderanse utilizar pantallas, tabiques, biombos ou calquera outra medida de cerramento
entre elementos no caso de non poder respectar la distancia. No seu defecto, poderase optar
por anular algunhas camas para o cal deberán retirarse do espazo ou condenarse con obstáculos
físicos de forma que non poidan ser utilizadas polos usuarios
Relacionadas co punto anterior, recoméndase:
a) Instar os usuarios a que unha vez recollida a lencería de cama a fagan eles mesmos.
Desta maneira garántese que ninguén (nin sequera traballadores do albergue) tocou a lencería de
cama de cada usuario.
b) Instar os usuarios a recoller a lencería utilizada. Para o cal se lles proporcionará unha bolsa
individual onde depositala.
As bolsas da lencería desbotable serán depositadas nos colectores de residuos correspondentes.
No caso de que se trate de material reutilizable identificarase o punto de acumulación destas
para ser trasladas polo persoal do albergue á lavandaría.
c) Colocar estantes fóra dos cuartos para o depósito do calzado. Dado que se trata dun
material sensible ao estar en contacto directo co chan do exterior.
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Medidas específicas nos cuartos de uso non compartido
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Limpeza e desinfección do cuarto e o mobiliario entre diferentes usuarios.
b) No caso de usarse lencería ou toallas non desbotables (servizo de alugamento), o
cambio destas realizarase como mínimo cada tres días para un mesmo usuario.
Se existe, o responsable do albergue valorará eliminar o servizo e fomentarase o uso de
material desbotable do que cada usuario dispoña de maneira particular.
c) Preferiblemente facilitarase ao usuario a lencería de xeito directo.
d) Nos cuartos de uso non compartido as almofadas e mantas deben proporcionarse
no cuarto correctamente protexidas e desinfectadas.
Relacionadas con el punto anterior, recoméndase:
a) Instar os usuarios a que unha vez recollida a lencería de cama a fagan eles mesmos.
Deste xeito garántese que ninguén (nin sequera os traballadores do albergue) teña contacto
coa lencería de cama de cada usuario.
b) Instar os usuarios a recoller a lencería utilizada. Para o cal se lles proporcionará unha bolsa
individual onde depositala.
As bolsas da lencería desbotable serán depositadas nos colectores de residuos correspondentes.
No caso de que se trate de material reutilizable identificarase o punto de acumulación destas
para ser trasladas polo persoal do albergue á lavandaría.

Medidas específicas nos aseos de uso compartido
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Dispoñer de dispensadores de xel e papel de secado.
Prohíbese o uso de toallas ou calquera outro elemento de uso compartido.
b) Non dispoñer de alfombras en duchas, xa que poden ser un foco húmido de acumulación
de fungos e bacterias e polo tanto ser un punto de alto risco de contaxio de coronavirus.
c) Limpar y desinfectar frecuentemente.
Dado que o aseo é un foco de contaxio especialmente crítico, alén das medidas
distanciamento e EPI correspondentes realizarase unha limpeza e desinfección frecuente.

de

La frecuencia das limpezas será determinada polo servizo de prevención de riscos do
albergue en función das características, horarios e afluencia dos usuarios.
Relacionadas con el punto anterior, recoméndase:
a) 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 y posteriormente que poida chegar a expandirse ou
contaxiar á persoa.
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Medidas específicas para o equipamento
Aínda que para o equipamento foron realizadas unhas fichas dentro da sección Guías do plan
de continxencia. Pola súa importancia e por estaren recollidas na especificación UNE hai que mencionar os
seguintes:
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) Nas máquinas de vending, 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 polo
miúdo no plan de limpeza aumentando a frecuencia de desinfección destas.
b) Fomentarase o servizo de pagamento mediante TPV e recomendarase o uso do
contactless. Naqueles casos nos que se produza, por calquera parte, algún tipo de contacto co
aparello será obrigatorio desinfectalo para o seguinte usuario.
c) 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, recomendarase aos usuarios o uso das escaleiras.

Medidas específicas para os servizos subministrados polo albergue
Serán obrigatorias as seguintes medidas:
a) No servizo de consigna para mochilas e outras pertenzas evitarase a manipulación
directa por parte dos empregados do albergue.
Indicarase a cada usuario a situación das súas pertenzas e será, el mesmo, o encargado de
colocalas e recollelas.
A zona de consigna será limpada e desinfectada polo menos unha vez ao día, as instalacións, con
especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes.
Revisarase frecuentemente o funcionamento e a limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta dos
aseos nos establecementos e locais con apertura ao público.
Relacionadas co punto anterior, recoméndase:
a) O uso de bolsas de plástico biodegradable para gardar mochilas e utensilios dos
usuarios. Unha vez utilizadas as bolsas serán desbotadas nun
contedor con apertura
non manual e bolsa interior polo propio usuario.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Como complemento do plan de continxencia detállanse deseguido algúns protocolos operativos para o
funcionamento dos albergues.

Protocolos de control de capacidade
Protocolo de control de capacidade en cuartos de uso compartido
-

-

A capacidade do cuarto virá determinada polo mantemento da distancia de seguridade entre
usuarios nas súas camas asignadas
O responsable do albergue estudará a posición e ocupación máis adecuada das camas
determinando o número de ocupantes máximo conservando as medidas de distanciamento
necesarias.
Recoméndase retirar todas aquelas camas que non vaian ser utilizadas por non cumpriren as
medidas de seguridade. No caso de non podelo facer retirarase o colchón.
Colocaranse carteis sobre o uso obrigatorio de máscaras para desprazarse polo
cuarto.

Protocolo de control de capacidade en comedores
-

-

Axustarase a capacidade do comedor á máxima capacidade posible sempre e cando se
manteñan as medidas de seguridade.
O responsable do albergue estudará a disposición máis adecuada do equipamento
determinando o número de ocupantes máximo conservando as medidas de
distanciamento necesarias entre unidades familiares.
Recoméndase retirar todo aquel equipamento que non sexa estritamente necesario.
Poderase marcar nas mesas con sinalización os postos anulados para o seu uso.
Colocaranse carteis sobre o uso obrigatorio de máscaras para desprazarse polo comedor.
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Protocolos de limpeza
Protocolo de limpeza e desinfección en cuartos de uso compartido
-

-

-

O albergue terá preestablecidos uns horarios de limpeza para cada cuarto de uso compartido,
preavisando aos usuarios.
Durante este período e unha vez desocupada o cuarto, procederase cos labores de
limpeza e desinfección, aireando / ventilando a estancia durante o tempo necesario
que garanta a renovación do aire.
No caso de que algún usuario non retirase a lencería ou non a depositase en bolsas
individuais serán os traballadores os encargados de facelo en condicións de
seguridade.
Con todo o material en bolsas individuais trasladarase ao colector de residuos, ou no caso
de lencería non desbotable trasladarase ao servicio de lavandaría.
Retirarase os residuos das papeleiras, limpeza e desinfección destas e reposición
de bolsas do lixo.
Revisión, limpeza e desinfección das fundas hipoalerxénicas e transpirables e impermeables
de colchóns e almofadas.
Procédese á limpeza e desinfección de todas as superficies comezando polas zonas
máis altas do habitáculo.
Farase fincapé na limpeza desinfección de pomos, liteiras, armarios, andeis e
calquera outro elemento susceptible de contacto.
Tras o tempo transcorrido de ventilación (segundo a normativa establécese como
mínimo un período de cinco minutos) procederase á colocación do equipamento das
camas (fundas hipoalerxénicas, almofadas, etc.) correspondente.
A limpeza e desinfección realizarase exclusivamente da zona, liteira e armario do usuario
que marchou.
Terminarase desinfectando con algún dos produtos con efecto viricida autorizados
polas autoridades sanitarias.

Protocolo de limpeza e desinfección en cuartos de uso non compartido
a) Á saída do usuario:
-

Unha vez desocupada o cuarto, procederase cos labores de limpeza e desinfección,
aireando / ventilando a estancia. Segundo a normativa establécese como mínimo cinco
minutos ao día.
No caso de que algún usuario non retirase a lencería ou non a depositase en bolsas
individuais serán os traballadores os encargados de facelo en condicións de
seguridade.
Con todo o material en bolsas individuais trasladarase ao colector de residuos, ou no caso
de produtos non desbotables trasladarase ao servizo de lavandaría.
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-

Retiraranse os residuos das papeleiras, serán limpadas e desinfectadas e reporanse as bolsas
do lixo.
Revisaranse, limparán e desinfectarán as fundas hipoalerxénicas e transpirables e
impermeables de colchóns e almofadas.
Procederase á limpeza e desinfección de todas as superficies comezando polas zonas máis
altas da estancia.
Farase fincapé na limpeza e desinfección de pomos, liteiras, armarios, estantes e calquera
outro elemento susceptible de contacto.
Tras o tempo transcorrido de ventilación (segundo a normativa establécese un período
mínimo de cinco minutos), procederase á colocación do equipamento das camas (fundas
hipoalerxénicas, almofadas, etc.) correspondente.
Terminarase desinfectando con algún dos produtos con efecto viricida autorizados
polas autoridades sanitarias.
No aseo do cuarto, se procede repoñerase o papel e/ou xabón de mans.

b) Durante estancia do usuario, nos días que corresponden de limpeza:
-

Só se accederá ao cuarto sempre e cando o usuario (toda a unidade familiar)
estea ausente.
Ventilarase o cuarto. Segundo a normativa un mínimo de cinco minutos.
Procederase á retirada dos residuos en papeleiras e tras a súa limpeza e desinfección,
repoñeranse as bolsas do lixo.
En ningún caso se tocarán os obxectos persoais do usuario.
Recomendarase aos usuarios que deixen recollidos o seus utensilios para facilitar a
limpeza e desinfección da estancia.
Farase fincapé na limpeza e desinfección de pomos, liteiras, armario e/ou estantes e
calquera outro elemento susceptible de contacto.
No caso de que algún usuario continúe na súa estancia, coa frecuencia mínima establecida
(mínimo tres días), se lle solicitará retirar toda a lencería depositándoa na bolsa
individualizada e entregaráselle a nova lencería para que el mesmo a coloque.
No aseo do cuarto, se procede, repoñerase o papel e/ou xabón de mans.

Protocolo de limpeza e desinfección en aseos e baños de uso compartido.
-

Abriranse ventás e portas como mecanismo de ventilación natural e en ausencia
de persoas durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire que segundo a
normativa se establece como mínimo en cinco minutos.
Retiraranse os residuos en papeleiras, limpeza e desinfección destas e reposición de bolsas
do lixo.
Se procede, efectuarase a reposición de papel e/ou xabón de mans.
Limparanse e desinfectarán todas as superficies comezando polas zonas máis altas do
habitáculo.
Farase fincapé na limpeza e desinfección de duchas, lavabos, inodoros, biombos,
tabiques, pantallas, pomos, espellos, estantes e calquera outro punto susceptible de
contacto.
Terminarase desinfectando con algún dos produtos con efecto viricida autorizados
polas autoridades sanitarias.
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Protocolo de limpeza e desinfección en espazos comúns
-

Abriranse ventá e portas co fin de ventilar o espazo.
Retiraranse os residuos en papeleiras, limpeza e desinfección destas e reposición de bolsas
de lixo.
Limparanse e desinfectarán todas as superficies comezando polas zonas máis altas de cada
estancia.
Farase fincapé na limpeza e desinfección de pomos, espellos, mostradores, e calquera
outro punto susceptible de contacto.
Terminarase desinfectando con algún dos produtos con efecto viricida autorizados
polas autoridades sanitarias.

Protocolo de limpeza e desinfección de mobiliario e equipamento (mesas, cadeiras, etc.)
-

-

As superficies dos produtos de mobiliario e equipamento (cadeiras, mesas, chaves, etc.)
limparanse e desinfectarán tras cada uso utilizando de produtos de limpeza desinfectantes
en condicións de seguridade.
Para a limpeza usarase algún dos produtos viricidas validados polo Ministerio de Sanidad
contra o coronavirus. Pulverizaranse solucións viricidas sobre os obxectos e/ou
limparanse cunha baeta. Algúns obxectos (p. ex. chaves, tesoiras) poderíanse deixar
incluso somerxidos nas ditas solucións durante un tempo determinado non inferior a
dous minutos.
Prestarase especial atención á desinfección dos produtos de uso rotativo como as chaves
entre cada usuario.

Protocolo de limpeza e desinfección de lencería
Aínda que se optará por utilizar sempre lencería desbotable, no caso de que exista lencería non
desbotable ou de alugamento, a súa limpeza e desinfección axustarase ao seguinte:
-

Tras a recollida da bolsa coas toallas e lencería nunha bolsa individual, estas trasladaranse á
lavandaría en onde serán lavadas a máquina a máis de 60ºC.

Con respecto á bolsa das mantas, tras a súa recollida levarase a cabo o seguinte procedemento:
-

-

Informarase aos usuarios que utilicen sacos ou mantas particulares. No caso de que
puntualmente, sexan utilizadas mantas do albergue, estas deberanse revisar, sacudir en
exterior e gardar directamente en bolsas individuais novas para a desactivación do virus
durante polo menos 72 horas.
As mantas sucias pasarán directamente á lavandería en onde serán lavadas a máquina a
máis de 60ºC.
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Protocolos de obxectos perdidos
No caso de ser localizado algún obxecto perdido polos usuarios procederase da seguinte
forma:
-

Retirarase de maneira inmediata o artigo perdido que se puidese localizar introducíndoo
nunha bolsa individual, de forma que se evite o seu contacto con outros usuarios.
No caso de dispoñer do contacto do dono tratarase de contactar con el para avisalo da
localización.
Gardarase a bolsa individual coa peza no lugar habilitado para obxectos perdidos.
Transcorrido o tempo establecido como límite para a súa garda, no caso de que non fose
reclamado polo dono, trasladarase a bolsa sen manipular ao colector de residuos
correspondente.

É importante que mediante carteis se informe a todos os usuarios do albergue do protocolo de
xestión de obxectos perdidos.

Protocolo de actuación fronte a casos de infección por coronavirus
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 doentes por Covid-19:
-

-

Os síntomas máis comúns inclúen tose, febre (+37,4ºC) e dificultade respiratoria
principalmente. Nalgúns casos tamén pode haber diminución do olfacto e do gusto,
calafríos, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou
vómitos.
80% dos casos presentan síntomas leves e o período de incubación é de 1-14 días. 97,5%
dos casos comeza a presentar síntomas aos 11,5 días desde a exposición.
Existen servizos de prevención específicos para doentes con sintomatoloxía compatible co
coronavirus.
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Información dos recursos médicos e de seguridade para o albergue
O albergue contará polo menos coa seguinte información ou acceso a esta:
-

Teléfono de urxencia específico para persoas con sintomatoloxía compatible coa covid-19.
Teléfono de urxencia SOS Galicia, o 112.
Teléfono de contacto para persoas non residentes na Comunidade Autónoma 881 002 021.
Nome, enderezo e teléfono do hospital máis próximo de referencia fronte o
coronavirus.
Contacto da policía local e/ou autonómica e/ou nacional de referencia.

Protocolo ante alarma dalgún caso entre o persoal do albergue
No caso de que algún traballador teña sintomatoloxía compatible coa covid-19 seguiranse as directrices
das autoridades sanitarias considerando:
-

Separarse doutras persoas a máis de 1,5 metros.
Se non a leva xa, poñer a máscara.
Illarse en recintos con ventilación adecuada e papeleira de pedal con bolsa.

Contactarase co centro de saúde ou co teléfono 900 400 116 e seguirá as instrucións que lle faciliten.
O responsable do establecemento comunicará a situación ao servizo de prevención de riscos laborais do
albergue.
O traballador regresará ao seu domicilio para illarse nun cuarto ben aireado e porase en coñecemento das
autoridades sanitarias competentes.
Por último haberá que realizar unha correcta ventilación, limpeza e desinfección dos espazos onde estivese a
persoa, illar a papeleira onde puidesen ser depositados produtos usados por esa persoa, a bolsa retirada
deberá ser introducida noutra para ser desbotada.

Protocolo ante alarma dalgún caso entre os usuarios
No caso de sospeita que un usuario contraese o virus seguiranse as directrices das
autoridades sanitarias consistentes no seguinte protocolo:
-

Se non a leva xa, poñer a máscara.
Illarse en recintos ben aireados.

Ás persoas que presenten síntomas leves indicaráselles que contacten cos seus servizos de saúde ou os
teléfonos habilitados de acordo cos protocolos establecidos.
Nos casos posibles, probables e confirmados que non requiren ingreso hospitalario indicarase illamento
domiciliario ou no propio albergue segundo se decida en coordinación coas autoridades sanitarias.
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Medidas organizativas unha vez confirmado un caso con virus
Se se confirma un caso con independencia de que sexa dun traballador ou dun usuario, o
responsable do albergue comunicarallo ao comité de xestión e ás autoridades sanitarias
competentes cedéndolles os datos persoais necesarios dos usuarios e resto de persoas que puidesen
estar relacionadas con el, para as xestións de rastreabilidade (cesión de datos especificada en base á
política de xestión de datos segundo a LOPD).
En calquera caso, confirmado o doente, desaloxarase o albergue e procederase a unha
desinfección completa das instalacións do albergue antes de retomar o seu uso.
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RECURSOS
A aplicación do plan de continxencia require da achega por parte do comité de xestión dos recursos
necesarios para a súa implementación e seguimento.
Débese garantir que os recursos para a aplicación das medidas sexan suficiente para a redución do risco.

Recursos humanos
Tal e como se estableceu, existirá un comité de xestión que realizará a coordinación global dos albergues
fomentando que as medidas e actuacións nestes se realice de xeito coordinado.
Adicionalmente, en cada albergue dispoñerase dun responsable que actuará como interlocutor entre
o comité de xestión e o resto dos empregados.
Unha das funcións principais do responsable do albergue será supervisar que se cumpran as medidas
establecidas no plan de continxencia e solicitar, no seu caso, o material de prevención necesario.
O resto dos traballadores deberán estar informados do plan de continxencia para o seu coñecemento
e aplicación no que lles corresponda.

Recursos materiais
No caso de que non se dispoña dos recursos materiais necesarios para o plan de continxencia
nun albergue, recoméndase a clausura do espazo ou servizo ata que as medidas fosen
implementadas.
Dentro da xestión de recursos materiais adquire especial importancia dotar aos empregados do
albergue de todas as medidas de protección individual adecuadas (máscaras, xel, luvas, etc.).
Para o desenvolvemento do traballo cómpre unha persoa responsable da tarefa que se encargará de
supervisar o stock e facer a xestión de compras que corresponda tratando de anticiparse para non ter
problemas de subministración e polo tanto de aplicación de medidas en ningún momento.
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CONTROL E SEGUIMENTO
Unha vez realizada a implantación do plan de continxencia, como en calquera ámbito, é labor do comité de
xestión realizar un seguimento periódico dos traballos realizados, das medidas adoptadas e dos
resultados obtidos.

Control de medidas aplicadas
O principal obxectivo do seguimento do plan de continxencia radica en verificar que se están a
cumprir as medidas especificadas neste e da forma correcta.
Para iso, o responsable do albergue examinará as tarefas previstas e se se están a aplicar. Poderase
utilizar táboas ou documentación de apoio xerada para este fin e facer cunha frecuencia elevada un
seguimento a modo de auditoría interna.
Para os planes de limpeza resulta habitual utilizar táboas de rexistro que cubre cada empregado ao efectuar a
quenda de limpeza correspondente.
O responsable del control avaliará de xeito continuo as medidas adoptadas e determinará se as
medidas aplicadas son útiles, efectivas e están dimensionadas correctamente.

Axustes do plan de continxencia
Asociado ao seguimento do cumprimento das medidas, no caso de detectar que algunha medida non
está a dar o resultado esperado, e polo tanto non é suficiente para o control do risco, será necesario
que o comité de xestión avalíe todos os datos obtidos ao respecto e reaxuste o plan de continxencia
coas medidas modificadas ou novas segundo corresponda.
O seguimento do plan de continxencia está baseado en mecanismos de mellora continua e
adecuación no tempo.
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GUIAS PARA A IMPLANTACIÓN
DE MEDIDAS NOS ALBERGUES
Analizando e tendo en conta o fluxo de usuarios nun albergue diferéncianse distintos tipos de risco e
polo tanto de medidas.

Debido a que o gran número de usuarios, o distanciamento entre persoas, e/ou unidade familiar nos
espazos pechado vai ligado estreitamente coa capacidade deste, dado que se a capacidade máxima
establecida do espazo é superada será imposible manter a distancia de seguridade recomendada de 1,50
metros.
O descoñecemento ou falta de información dos usuarios e/ou traballadores, pode levar consigo a
actuación incorrecta expoñéndose a si mesmos e ao resto de usuarios ao contaxio.

47
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 - 28003 Madrid / Tel.: 91 533 10 00
www.calidadturistica.es / E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

Medidas xerais
Medidas xerais de distanciamento
Para dar solución aos parámetros mencionados na sección anterior, propóñense establecer
diferentes medidas para o seu control como se explica deseguido:

1. Control de capacidade
1.1. Control de capacidade mediante elementos dispoñibles
En cada estancia manterase o equipamento suficiente para cumprir coas medidas de
distanciamento necesarias, de forma que calquera usuario adicional non dispoña de equipamento
para instalarse nela. (Por exemplo, manterase o número de camas adecuado á ocupación
prevista para cada estancia en condicións de seguridade)

2. Distanciamento en zonas comúns
2.1. Delimitación de espazos para zona de reunión / salón de estar / etc.
Ao tratarse dun espazo pechado, e ter que dispoñer de 1,50 metros de distancia de seguridade
entre individuos e/ou unidades familiares, marcaranse zonas amplas onde exista a posibilidade de
concentración de xente para reunións e unidades familiares.
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Para iso, recoméndase dispoñer dunha cuadrícula ou marcas horizontais indicando os espazos
para usar.

2.2. Delimitación de espazos para zonas de espera (zona acollida / recepción)
Debido á posibilidade de aglomeración, para o acceso ao propio edificio ou a unha zona
concreta para a realización dunha actividade, poderase indicar utilizando marcas
horizontais para garantir a distancia mínima de seguridade recomendada de 1,50 metros entre
usuarios.

3. Distanciamento en zona de tránsito
3.1. Delimitación de entrada e saídas
Para poder garantir o acceso ao albergue tratarase de independizar a entrada e a saída do
albergue. Se isto non fose posible, informarase ao usuario de que manteña a distancia de
seguridade.

Sinalización da entrada e da saída, para preservar a distancia de seguridade de 1,50 metros entre
individuos.
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3.2. Delimitación de percorridos
Naqueles espazos nos que non se poida manter a distancia de seguridade indicaranse, na
medida do posible, percorridos de sentido único evitando o cruzamento de persoas. Marcarase o
percorrido suxerido entre recepción e zona de dormitorios, así como cara á zona de
restauración se fose necesario.
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Medidas xerais de limpeza e desinfección
Deseguido, propóñense diferentes medidas relacionadas coa limpeza e a desinfección:

1. Ventilación como medida preventiva
Ao tratarse dun espazo pechado dispón dunha ventilación escasa, polo que facilita o contaxio
por contacto. 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. Segundo a normativa vixente, ventilarase un mínimo de cinco minutos
diarios.
Para manter unha boa calidade do aire interior fronte ao coronavirus débense
implementar as seguintes medidas:
-

-

Deberase manter a máxima achega posible de aire exterior, mediante ventilación
natural e/ou forzada.
Deberase 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, hai que usalo na menor velocidade posible e complementalo
cunha ventilación natural cruzada.
Para evitar a transmisión fecal-oral do virus, antes de accionar a descarga de auga nos
inodoros é necesario que a tapa estea cerrada. É pouco recomendable utilizar urinarios e
secadores de aire para as mans. Tamén se recomenda revisar diariamente que os sifóns
dos inodoros, das picas e o desaugadoiro do chan estean cheos de auga.
Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de
forma diaria e por espazo de cinco minutos.
É recomendable cambiar os filtros de aire de acordo co programa de mantemento xa
establecido en cada edificio.
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2. Limpeza con produtos desinfectantes
Antes de efectuar a desinfección débese 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 pulverizadores,
toallas, panos de fibra ou microfibra, entre outros métodos.

Estes virus inactívanse tras cinco minutos de contacto con desinfectantes de uso polo
público en xeral, como cunha solución de hipoclorito sódico ou a lixivia. Os
desinfectantes de uso ambiental máis usados soas solucións de hipoclorito de sodio, amonios
cuaternarios, peróxido de hidróxeno e os fenois, existindo outros produtos no que hai
menor experiencia do seu uso.
Recoméndase o uso de hipoclorito de sodio ao 0,1% (dilución 1:50 se se usa lixivia
comercial de uso doméstico a una concentración inicial de 5%). Dado que hai superficies
que se poden ver danadas polo el hipoclorito de sodio, pódese utilizar unha concentración
de etanol do 70%.
É posible utilizar outro tipo de desinfectante, segundo a lista de viricidas do Ministerio de
Sanidad. 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/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Débese 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, inodoros, chaves de auga, superficies das mesas, escritorios, teléfonos,
ordenadores (teclados e ratos), superficies de apoio ou mostradores, entre outras.
En definitiva, todos aqueles elementos que, pola súa natureza, ao seren unha zona de
contacto, poidan ser un foco de contaxio.
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3. Xestión de residuos
A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respectando os protocolos de separación de residuos.
Os panos desbotables que o persoal ou o usuario utilice para o secado de mans ou
para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán desbotados en papeleiras
protexidas con tapa e accionadas por pedal.

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

4. Desinfección do calzado
Para evitar a posible propagación de virus nas solas dos zapatos, recoméndase a súa
adecuada hixienización. Para iso, poderase dispoñer dunha alfombra desinfectante e de
secado nos accesos a zonas comúns, oficinas, etc.
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Medidas xerais de comunicación e información

A implantación das medidas conséguese por medio de carteis colocados 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

Son comúns os carteis para o uso de EPI. Aínda que existen moitos modelos diferentes en moitos
casos óptase por utilizar carteis de entes oficiais como os deseñados polo Ministerio de Sanidad.
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Medidas xerais de protección
A continuación, detállanse por orde de prioridade as principais medidas que se poden combinar para a
protección adecuada fronte ao contaxio.
-

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

1. Uso máscaras
O uso de máscaras na poboación xeral pode servir como un medio de control da fonte de infección ao
reducir a propagación na comunidade, xa que se limita a excreción de gotas respiratorias de individuos
infectados que aínda non desenvolveron síntomas ou que permanecen asintomáticos. Cando non se
poida manter unha distancia de seguridade interpersoal de 1,5-2 metros en espazos pechados abertos ao
público, en espazos ao aire libre ou na vía pública, usarase a máscara de maneira obrigatoria. O seu é
tamén obrigatorio no transporte público.
O seu uso débese considerar só como unha medida complementaria e nunca como substitución das
medidas preventivas de distanciamento físico, hixiene de mans, etiqueta respiratoria e evitar tocar a cara,
o nariz, os ollos e a boca.
Aínda que as directrices do Gobierno de España se van modificando conforme evoluciona a pandemia,
desde o seu principio recomendouse o uso de medidas de protección individual. Pero foi no BOE
número 142, 20 de maio de 2020, que se decretou a orde do uso obrigatorio de máscaras,
preferentemente hixiénicas e cirúrxicas, nos espazos públicos sempre e cando non se puidese manter a
distancia obrigatoria entre persoas. Hai que salientar, e o propio documento recorda, que a dita
medida non exime da necesidade de seguir cumprindo coas recomendacións das autoridades sanitarias
relativas ao mantemento da distancia interpersoal, a hixiene de mans e resto de medidas de
prevención.
A dita normativa adquire especial relevancia nos espazos pechados onde a ventilación é peor e o risco ao
contaxio multiplícase exponencialmente.
Dada a importancia da norma inclúense os tres artigos recollidos na Orde:
“Artigo 1. Obxecto.
A presente orde ten por obxecto regular o uso obrigatorio de máscara por parte da poboación.
Aos efectos do disposto na presente orde, entenderase cumprida a obrigación a que se refire a
sección anterior mediante o uso de calquera tipo de máscara, preferentemente hixiénicas e
cirúrxicas, que cubra nariz e boca. Observaranse, en todo caso, as indicacións das autoridades
sanitarias sobre o seu uso. O uso apropiado das máscaras é clave para a efectividade da medida e
pode mellorarse a través de campañas educativas.
Recomendacións sobre a posta e retirada das máscaras
As máscaras cirúrxicas non se deben usar do revés en ningún caso.
Ningún tipo de máscara debe levarse ao pescozo ou na fronte.
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O uso de máscara deberá ir sempre asociado ao seguimento estrito das medidas xerais de
hixiene descritas a continuación:
- Antes de poñerse unha máscara hai que lavar ben as mans con auga e xabón ou cunha
solución hidroalcohólica.
- Cubrir a boca e o nariz coa máscara e evitar que haxa ocos entre a cara e a máscara.
- Evitar tocar a máscara coas mans mentres se leva posta e se se fai lavar ben as mans con
auga e xabón ou cunha solución hidroalcohólica.
- Desbotar a máscara cando estea húmida e evitar reutilizar as máscaras dun só uso.
- As máscaras cirúrxicas son dun só uso.
- Por cuestións de comodidade e hixiene, recoméndase non usar a máscara por un tempo
superior a catro horas. No caso de que se humedeza ou deteriore polo uso, recoméndase
substituíla por outra.
- No caso de ser imprescindible realizar de maneira moi puntual un uso intermitente da
máscara, débese extremar a hixiene de mans ao quitala e poñela, e débese almacenar nun
recipiente ou bolsa de papel limpos, colocándoa de xeito que non se contamine a parte
interior que vai estar en contacto coa cara.
- Quitar a máscara pola parte de atrás, sen tocar a parte frontal nin a parte interior que está
en contacto coa cara, desbotala nun caldeiro pechado e lavar as mans con auga e xabón ou
cunha solución con base alcohólica.
- No caso de máscaras hixiénicas reutilizables, estas débense lavar conforme ás instrucións
do fabricante.
- A distancia de seguridade e o lavado de mans con auga e xabón ou solucións
hidroalcohólicas son de enorme importancia.
Tipo de máscara
Os diferentes tipos de máscara veñen regulados por normativa UNE seguindo os estándares de
calidade mínimos establecidos para garantir a súa efectividade.

Artigo 2. Suxeitos obrigados.
1. Quedan obrigados ao uso de máscaras nos espazos sinalados no artigo 3 as persoas de seis anos
en adiante.
2. A obrigación contida no parágrafo anterior non será exixible nos seguintes supostos:
a) Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que se poida ver agravada
polo uso de máscara.
b) Persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde
debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia
presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
c) Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte
incompatible o uso da máscara.
d) Causa de forza maior ou situación de necesidade.
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Artigo 3. Espazos nos que resulta obrigatorio o uso de máscara.
O uso de máscara será obrigatorio na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo
pechado de uso público ou que se encontre aberto ao público, sempre que non sexa posible
manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros.”

Recomendacións sobre como usar e retirar a máscara
NOTA: No caso de non ter colocada a máscara é indispensable que cada persoa cubra a súa boca ao tusir
ou esbirrar cun pano dun só uso ou coa parte interior do cóbado, nunca coa man xa que é un dos principais
focos de transmisión.
Aínda que as únicas medidas de protección individual obrigadas polas Autoridades Sanitarias sexan as
máscaras, desde o inicio da pandemia recomendouse o uso doutras medidas complementarias. Todas estas
medidas enténdense como recomendacións e resulta necesario que os usuarios, visitantes e
traballadores dispoñan de toda la información sobre elas, así como a súa correcta utilización.
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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 xeito, a recomendación está baseada en lavar as mans frecuentemente e en especial cando se
cambie de estancias ou se estivese en contacto con outras superficies. Aínda que existe un protocolo de
colocación e de retirada das máscaras, recoméndase en lavado de mans cada vez que se manipulen.

Protocolo establecido pola OMS para o correcto lavado de mans
s
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Procedemento de lavado de mans (duración de 40 a 60 segundos)
1. Humedecer as mans con auga corrente
2. Depositar na palma da man unha cantidade de xabón suficiente para cubrir todas
as superficies das mans
3. Fregar as palmas das mans entre si
4. Fregar palma da man dereita contra o dorso da mano esquerda entrelazando
os dedos e viceversa
5. Fregar as palmas das mans entre si cos dedos entrelazados
6. Fregar o dorso dos dedos dunha man coa palma da mao oposta,
agarrando os dedos.
7. Fregar cun movemento de rotación o polgar esquerdo, atrapándoo coa palma
da man dereita e viceversa.
8. Fregar a punta dos dedos da mano dereita contra a palma da man esquerda,
facendo un movemento de rotación e viceversa
9. Enxaugar as mans con abundante auga
10. Secar as mans cunha toalla desbotable de papel
11. Utilizar a toalla para pechar a billa.
NOTA: Con independencia do lavado de mans, débese evitar, na medida do posible, tocar os ollos, o
nariz e a boca.
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3. Uso de solución hidroalcohólica.
Ligado ao lavado de mans, é lóxico pensar que en múltiples situacións o usuario ou traballador non
dispoñerá dun aseo próximo onde poida acceder a auga e xabón.
Debido a este aspecto, desde o inicio da pandemia estendeuse e xeneralizouse o uso de xel
hidroalcohólico que actúa como substitutivo da auga e o xabón.

O uso deberá ser diario e terase que aplicar tantas veces como sexa necesario no día para unha correcta
limpeza das mans. É por iso polo que é importante buscar un xel desinfectante que non dane a pel, no
seu defecto, combinalo cun produto hidratante como as cremas.
Aínda que o uso do xel é moi similar ao da auga e o xabón hai que cabe recordar aspectos principais na súa
aplicación:
1. Aplicar sobre a palma da mano a suficiente cantidade de xel desinfectante como para
cubrir toda a superficie de ambas as mans.
2.Fregar ambas as palmas entre si, sen esquecer fregar tamén pola parte da xema dos
dedos.
3. Colocar a palma dereita sobre a man esquerda para entrelazar os dedos e estender así
o xel desinfectante por todos os recunchos da man.
4. É importante estender o xel desinfectante tamén na parte dos pulsos.
5. A tarefa de desinfección de mans debe durar á volta de 30 segundos.
É importante que antes de aplicar o xel desinfectante sobre as mans estas estean libres de graxa.
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4. Pantallas de protección facial
Enténdese por pantallas de protección facial todos aqueles elementos xeralmente transparentes que
permiten dispoñer dunha barreira para evitar o traspaso e a transmisión do virus polo aire, aínda que a
distancia sexa inferior á distancia de 1,50 metros recomendada. Xeralmente son deseñadas como métodos
de protección colectiva, con todo, nos últimos meses estendeuse o uso das pantallas de protección facial.

A idea do seu uso é que as gotículas que se expulsan ao falar, tusir ou esbirrar non cheguen de forma
directa especialmente aos ollos, aínda que tamén evitan certo impacto na boca ou no nariz.
Os ditos elementos teñen a vantaxe, fronte á máscara, de protexer a totalidade da cara, incluídos os ollos.
Así a todo, no é cerrada e polo oco que queda por debaixo da pantalla poden seguir saíndo partículas e
esparexer o virus.
É por iso polo que o uso das pantallas de protección facial non substitúe o uso das máscara, senón que
se consideran un complemento a estas, aspecto que por descoñecemento dos usuarios pode implicar
unha falsa sensación de seguridade.
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5. Luvas de protección individual
Desde o inicio da pandemia existiu un forte debate sobre a conveniencia do uso de luvas desbotables. É
indiscutible que as mans son un dos focos de atracción para as infeccións, debido a que a súa superficie é
quente, húmida, con restos de suor… accións que actúan como un imán para todo tipo de
microorganismos incluso en lugares de aparencia inocua.

O Ministerio de Sanidad pola súa parte non recomenda o uso de luvas para evitar o coronavirus xa que un
uso incorrecto destes pode xerar unha sensación de falsa protección e poñer en maior risco de
excepción a quen os leva (tocando a cara con eles, por exemplo) e contribuír á súa transmisión
(levándoos durante moito postos e contaminando con eles).
Por todo o anterior, as recomendacións sanitarias céntranse no lavado frecuente de mans y non se
recomenda o uso de luvas de protección individual salvo para labores concretos, desbotándoos tras cada
uso.
A continuación, por se se realizase o seu uso para algunhas funcións específicas, inclúese unha guía cos
pasos para a colocación de luvas estériles:
1. Lave as mans con xabón antiséptico segundo as normas e recorde:
o Levar as unlla curtas e limpas
o Retirar todo tipo de xoias (aneis, pulseiras e reloxo)
o Levantar as mangas á altura do cóbado
2. Tome o paquete de luvas e verifique o estado de envoltorio e data de vencemento
3. Abra o paquete de luvas por onde indica o envoltorio
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4. Retire o sobre cos guantes e colóqueo sobre un lugar plano, limpo, seco e seguro
5. Abra el envoltorio con la precaución de no tocar los guantes.
6. Identifique se a luva está deseñada para algunha man en concreto (dereito - esquerdo)
7. Tome a luva pola base con dous dedos da mano dominante (índice e polgar)
8. Introduza aproximadamente 1 cm o dedo polgar dentro da luva, levánteo afastado do
corpo e de obxectos que puidesen tocalo.
9. Introduza a man en forma de pa co dedo polgar sobre a palma mirando cara a arriba e
axuste a luva á súa man.
10. Coa man que ten a luva posta prepare a outra luva a xeito de saco.
11. Coloque a man sen luva en forma de pa mirando cara a arriba e introduza a luva.
Axústea calzando os dedos da súa man coa luva
12. Se durante a colocación das luvas quedaron mal postas axústeas unha vez que ambas as
mans estean enluvadas.
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Medidas específicas de equipamentos
1. Medidas propostas na zona de recepción e acollida.

RISCOS

ZONA DE RECEPCIÓN E ACOLLIDA



MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO














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.

Serán sinalizadas e a habilitadas zonas de espera para
garantir a distancia de seguridade mentres se recollen
ou deixan bicicletas, calzado, se acolle os usuarios,
etc.
Instalaranse separadores de protección no caso de
non poder manter distancia de seguridade.

Colocaranse dispensadores de produto desinfectante
no acceso ao albergue.
Colocarase un pulverizador desinfectante para
mochilas, bicicletas e zapatos.
Recoméndase instalar unha alfombra desinfectante na
entrada.
Instalaranse no acceso xunto aos pulverizadores,
dispensadores de bolsas para que se introduzan nelas
as pertenzas dos usuarios tras a súa desinfección

Colocaranse puntos de espera que garantan a
distancia mínima de seguridade de 1,50 m.
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2. Medidas propostas no servizo de pagamento mediante TPV.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

SERVICIO DE PAGAMENTO MEDIANTE TPV



o usuario poderá necesitar tocar o TPV para a súa
utilización.



Fomentarase o pagamento con tarxeta ou outros
medios que non supoñan contacto físico entre
dispositivos, evitando, na medida do posible, o uso
de diñeiro en efectivo..




Limparase o TPV antes e despois do seu uso.
Os traballadores e usuarios hixienizarán as mans
despois da súa utilización.



Informarase a través de carteis que os
pagamentos se realicen preferiblemente mediante
TPV.

65
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 - 28003 Madrid / Tel.: 91 533 10 00
www.calidadturistica.es / E-mail: info@icte.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

3. Medidas propostas en varandas / pasamáns

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

VARANDAS / PASAMÁNS







Poderíase producir contaxio por contacto
durante o seu uso.
Coincidencia de varios usuarios na súa utilización.

Manterase a distancia de seguridade durante a súa
utilización.
Instalaranse cando sexa posible itinerarios
diferenciados de baixada e subida.



Realizaranse labores de limpeza e desinfección de
forma periódica.



Colocarse sinalización que recorde a necesidade
de desinfectar as mans antes e despois do seu
uso.
Colorarse sinalización referente a manter a
distancia mínima de seguridade recomendada.
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4. Medidas propostas coas chaves / tarxetas.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

RISCOS

CHAVES / TARXETAS



Evidente contacto físico na manipulación de
chaves e/ou tarxetas de acceso.



Limparanse ou desinfectarán as chaves / tarxetas
tras o uso dun usuario. Reservaranse sen ser
utilizadas 72 horas entre usuarios.
Recoméndase substituír as pechaduras habituais
por sistemas de apertura mediante sistemas
contactless.





Informarase sobre a recomendación de
desinfectar as mans ao ser utilizada a chave /
tarxeta..
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5. Medidas propostas nos sanitarios.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

SANITARIOS













Poden producirse momentos de espera para a
utilización dos sanitarios.
Evidente contacto físico nos seu uso (billas, etc.)..

Anularanse os aparellos que non permitan
distanciamento mínimo de 1,50 metros.
Colocarase sinalización cos puntos de espera que
garantan a distancia mínima de seguridade de 1,50
metros.

Colocaranse dispensadores de xel desinfectante
en zona visible de acceso.
Substituiranse los elementos por dispositivos
contactless.

Instalarase sinalización que recorde a necesidade
de lavar as mans antes e despois do seu uso.
Colocarse sinalización das zonas de espera que
garantan o distanciamento de 1,50 metros.
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6. Medidas propostas en duchas.

RISCOS

DUCHAS




MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO












Que non se poida cumprir con a distancia de
seguridade nas que non conten con separadores.
Contacto co mecanismo das billas, os pomos das
pantallas e tabique ou outros utensilios.
Momentos de espera para a súa utilización.

Sinalizaranse as zonas de espera que garantan o
distanciamento de 1,50 metros.
Anularanse as duchas que impidan manter
distancia de 1,50 metros e que no dispoñan dun
elemento separador entre elas (pantallas,
tabiques, etc.).

De forma periódica realizaranse labores de
desinfección.
Recoméndase instalar mecanismos de ducha que
conte para a súa activación con algún sistema
contactless.

Informarase ao usuario dos elementos de uso
anulado.
Sinalizaranse as zonas de espera que garantan o
distanciamento de 1,50 metros
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7. Medidas propostas en mobiliario interior (mesas, cadeiras, camas, etc.).

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

MOBILIARIO INTERIOR



Por contacto directo para a súa utilización.



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



Eliminaranse na medida do posible los elementos
decorativos.
Realizaranse traballos de desinfección periódicos
Colocaranse dispensadores de produtos
desinfectantes nos accesos a cada cuarto.






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

RISCOS

Por contacto directo para o seu uso.



Manterase a distancia de separación
recomendada.



Eliminaranse na medida do posible os elementos
decorativos.
Realizaranse traballos de desinfección periódicos.
Colocaranse dispensadores de produtos
desinfectantes nas zonas de paso.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN



MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

MOBILIARIO EXTERIOR






Recomendarase hixienizar as mans ao trasladarse
dunha dependencia a outra do albergue.
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9. Medidas propostas en ascensores.

0RISCOS

ASCENSORES




MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO



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.



Utilizaranse individualmente ou por unidades
familiares. Excepto en caso de persoas con
mobilidade reducida que precisen de
acompañante.



Dispoñerase dun dispensador de xel
hidroalcohólico nas proximidades dos botóns que
permita realizar unha desinfección de mans
anterior e posterior á utilización.
Realizaranse labores de desinfección de forma
periódica.






Informarase mediante carteis das normas de uso
do ascensor.
Sinalización de zonas de espera que garantan
distancia de 1,50 metros mínima recomendada.
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10. Medidas propostas co material desbotable (lencería)

RISCOS

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



Cada usuario introducirá os produtos desbotables en
bolsas independentes para a súa eliminación.



Recomendarase hixienizar as mans tras a manipulación dos
téxtiles sucios.
Informarase sobre a utilización de bolsas de plástico para a
retirada de prendas de cada persoa e a non colocación
destas no chan.
Sinalarase tamén que non se sacudan as pezas.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN



MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MATERIAL DESBOTABLE (LENCERÍA)
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11. Medidas propostas en zonas de descanso (bancos).



MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO



Marcarase a distancia libre de 1,50 metros,
indicando a zona que pode ser utilizada.

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN



Debido á súa dimensión a distancia entre dous
usuarios pode non alcanzar os 1,50 metros de
distancia de seguridade recomendada.
Polo contacto directo cunha superficie, mediante
o seu uso.



Realizaranse de maneira periódica labores de
desinfección.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

RISCOS

ZONAS DE DESCANSO (BANCOS)



Colocarase sinalización indicando a anulación da
zona para o seu uso.
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12. Medidas propostas en papeleiras.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

PAPELEIRAS



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



Anularase algunha se non se dispón da distancia
de seguridade apropiada para os usuarios.
Sinalarase a zona de espera que manteña a
distancia mínima de 1,50 metros recomendada.










Substituiranse as papeleiras de contacto por
unhas de accionamento con pedal.
Realizaranse labores de desinfección periódica.
Colocarse dobre bolsa para lixo en todas as
papeleiras.
Colocaranse dispensadores de produto
desinfectante nas zonas de paso.

Colocarase sinalización indicando a
recomendación de hixienizar as mans tras a súa
utilización.
Instalarase sinalización que indique que se debe
manter unha distancia de 1,50 m para seguridade
dos usuarios.
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13. Medidas propostas nas fontes de auga potable.

FONTES DE AUGA POTABLE

RISCOS




MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO



No caso de existir máis dunha billa, a distancia
entre ambas habitualmente non alcanza os 1,50
metros recomendados.
Moitas das billas das fontes implican o
accionamento dun botón ou manivela por
contacto.
En ocasións pódense producir momentos de
espera de usuarios na súa contorna para a súa
utilización.



No caso de existiren varias billas anularanse
aquelas que non permitan manter a distancia de
seguridade entre elas.



Realizaranse traballos de desinfección periódicos
destes elementos.
Instalarase un sistema de accionado co pé
evitando o contacto manual ou algún sistema
contactless.







No caso de existiren varias billas colocaranse
carteis informativos de clausura naqueles que non
permitan manter a distancia de seguridade co
contiguo.
Sinalizaranse as zonas de espera que eviten
aglomeracións na contorna do elemento e
garantan a distancia mínima de seguridade.
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14. Medidas propostas nas máquinas expendedoras.

RISCOS

Contacto directo co elemento para o seu.
Posibles situacións de espera dos usuarios.
Imposibilidade de manter 1,50 metros de distancia
entre máquinas.



Sinalizaranse as zonas de espera de forma que se
garanta o distanciamento de 1,50 metros.



Anularase totalmente o servizo se no pode
operarse en condicións de seguridade.
Instalaranse puntos de produtos desinfectantes ao
lado das máquinas para utilizalo antes e despois
do seu uso.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN





MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

MÁQUINAS EXPENDEDORAS







Colocarase sinalización indicando a anulación do
servizo no caso de ser necesaria.
Sinalaranse as zonas de espera que garantan unha
distancia de separación de 1,50 metros entre
usuarios
Informarase de medidas de hixienización de mans
ao usuario.
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15. Medidas propostas co uso de electrodomésticos.

MEDIDAS
INOROMACIÓN E
COMUNICACIÓN

MEDIDAS DE LIMPEZA
E DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE
DISTANCIAMENTO

RISCOS

ELECTRODOMÉSTICOS




Contacto directo para a utilización do servizo.
Posibles momentos de espera con outros
usuarios.



Serán sinalizadas e habilitadas zonas de espera
para garantir a distancia de seguridade de 1,50
metros.



Colocaranse dispensadores de produtos
desinfectantes á entrada da estancia.
O usuario lavará as mans frecuentemente.
Realizaranse labores de desinfección periódica
atendendo ao uso.








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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GLOSARIO
No documento utilízase múltiple terminoloxía técnica relacionada principalmente co ámbito urbanístico,
pero tamén noutros como o sanitario ou o tecnolóxico. Por iso, considérase conveniente incluír un
glosario de terminoloxía.

Capacidade
Número máximo autorizado de persoas que pode admitir un recinto ou espazo.
Albergue
Establecemento público privado recoñecido pola Administración que, con carácter temporal ou
permanente, ofrece servizo de aloxamento en cuartos privados e/ou con capacidade múltiple, con ou sen
servizos complementarios.
Coronavirus - SARS-CoV-2
Virus altamente contaxioso detectado por primeira vez en decembro de 2019 na provincia de Wuhan en
China e que provocou a enfermidade da Covid-19

Covid-19
A covid-19 é unha enfermidade producida polo coronavirus SARS-CoV-2.
Os síntomas máis comúns que provoca a dita enfermidade son: febre (+37,5ºC), tose seca, fatiga, falta
de olfacto e falta de aire. Outros síntomas poden incluír: cansazo, dores, goteo do nariz, dor de garganta,
dor de cabeza, diarrea, vómitos, algunhas persoas perden o sentido do olfacto ou do gusto.
A principal vía de transmisión do SARS-CoV-2 é a través de secrecións respiratorias e o contacto
próximo de persoa a persoa.
A transmisión de SARS-CoV-2 en aerosol (hai estudos que indican que sobrevive 12 horas), xa sexa a
través da transferencia directa de pequenas gotas respiratorias ou a xeración de fómites (obxectos
carentes de vida capaces de transmitir patóxenos), pode ser unha vía de transmisión máis importante do
que se consideraba. Os humanos producen aerosois continuamente a través da respiración normal, o que
aumenta durante as enfermidades respiratorias, e
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incluso durante unha respiración profunda, esbirros, tose ou canto. Unha fracción dos aerosois
xerados naturalmente encóntrase dentro da distribución de tamaños utilizada nos estudos experimentais
(<5 μm), o que leva á conclusión de que as persoas infectadas con SARS-CoV-2 teñen a capacidade de
producir bioaerosois virais que poden seguir sendo infecciosos durante longos períodos de tempo despois
da produción a través do desprendemento e suspensión no aire.
Distanciamento social fronte á covid 19
Medida imposta polo Ministerio de Sanidad que garante o risco de contaxio por transmisión con
outros usuarios ao redor. No momento de redacción do plan estableceuse en metro e medio.
Xestión do risco fronte á covid-19
Actividades coordinadas para dirixir e controlar a infección das persoas polo virus SARS-CoV-2.
Pandemia
Epidemia global que afecta a unha área extensa. No caso do coronavirus trátase dunha epidemia
mundial que afecta a un gran número de persoas. (Comparar con epidemia)
Risco de contaxio do SARS-CoV-2
Posibilidade de que unha persoa se infecte co virus SARS-CoV-2.
Unidade familiar
Grupo de persoas que convive na mesma residencia e polo que non é necesario que manteñan fóra da
convivencia as medidas de distanciamento obrigatorias.
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