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1. INTRODUCIÓN 

A COVID-19 é unha infección respiratoria emerxente causada polo virus SARS-

CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), un coronavirus que se 

detectou por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de Wuhan, China. Este 

abrocho inicial en Wuhan propagouse rapidamente, afectando a outras áreas de 

China e posteriormente a outros países, o que levou á Organización Mundial da 

Saúde (OMS) a declarar a pandemia mundial o día 11 de marzo. 

En España, o primeiro caso de COVID-19 foi detectado a finais do mes de xaneiro 

e dende entón, o número de contaxios aumentou de maneira progresiva e a gran 

velocidade o que deu orixe a unha crise sanitaria sen precedentes que requiriu a 

adopción de medidas excepcionais co obxectivo de protexer a saúde e a 

seguridade da cidadanía, conter o progreso da enfermidade e mitigar o impacto 

sanitario. Con esta finalidade, o pasado 14 de marzo procedeuse á declaración do 

Estado de Alarma en España que posteriormente, prorrogouse en tres ocasións 

(na actualidade está oficialmente prorrogado ata o 24 de maio). 

Un día antes da declaración do Estado de Alarma, o Acordo do Consello da Xunta 

de Galicia do 13 de marzo de 2020, declarou a situación de emerxencia sanitaria 

no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia o que obrigou a adoptar unha 

serie de medidas transitorias dirixidas a garantir ao mesmo tempo, a seguridade 

dos profesionais sanitarios e dos pacientes mantendo en todo momento, o correcto 

equilibrio no exercicio de dereitos e obrigas da cidadanía galega. 
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Entre elas, pecháronse os centros de día, agás os considerados servizos esenciais 

e establecéronse varias medidas nos centros residenciais, como a suspensión de 

todas as actividades que supoñan o acceso de persoas externas a eles, limitar as 

visitas, extremar as medidas de limpeza. 

Dende o inicio da epidemia ata o 20 de abril, notificáronse máis de 2 millóns de 

casos de COVID-19 en todo o mundo (160.000 falecementos) dos que 204.178 

corresponden a España (con 21.282 falecementos). Durante este período de 

tempo tanto España coma Galicia transitaron polos escenarios de contención e 

mitigación da pandemia ata que a tendencia decrecente no número de novos 

casos resultou compatible co inicio da etapa de desaceleración, última etapa da 

fase pandémica. 

Durante esta etapa é necesario planificar a adecuada suspensión progresiva das 

medidas establecidas nas fases de contención e mitigación que se ben, se 

mostran efectivas para diminuír o número de contaxios ao favorecer o 

distanciamento social, ocasionan un importante impacto social e económico nas 

persoas usuarias dos centros e servizos de inclusión social. 

O contexto epidemiolóxico, sanitario e de saúde pública que permite o inicio deste 

proceso de normalización progresiva, denominado reactivación, debe ser avaliado 

de maneira continua para comprobar a súa efectividade e acompañarse da 

introdución doutras medidas específicas que se deberán manter máis aló da fase 

pandémica. 

 

2. OBXECTIVOS 

Establecer o marco de actuación para a toma de decisións durante o proceso de 

reactivación dos centros e servizos de inclusión social. 
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Definir as liñas de actuación de vixilancia, prevención e control para a fase de 

reactivación no ámbito da inclusión social. 

 

3. TIPOS DE CENTROS E SERVIZOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

A efectos deste protocolo entenderase por: 

 Albergues: son establecementos para o aloxamento de carácter temporal 

destinados a acoller persoas en situación de emerxencia social, persoas 

transeúntes e persoas que están sen fogar, proporcionándolles aloxamento e 

manutención por un período limitado de tempo. 

 Centros de acollida e inclusión: son centros en réxime residencial temporal 

nos cales se posibilitan, mediante unha actuación programada, oportunidades 

de axuste persoal e incorporación sociolaboral ás persoas en situación ou risco 

de exclusión social. O seu programa de intervención específico adaptarase ás 

características e as necesidades sociais a que se pretende dar resposta. 

 Comedores sociais: son establecementos nos cales se ofrece o servizo de 

almorzo/xantar e/ou cea a persoas en risco de exclusión social con 

necesidades de manutención. 

 Centros de atención social continuada: son centros abertos en horario 

continuado e permanente ou, como mínimo, en horario complementario ao 

resto de recursos sociais de atención ás situacións de exclusión e de 

emerxencia, nos cales se ofertan servizos de atención a necesidades básicas 

e/ou urxentes das persoas usuarias. 

 Centros de día de inclusión social: son centros destinados a posibilitar, en 

réxime diúrno, diversas oportunidades de mellora da inclusión social e de 

axuste persoal a persoas en situación ou risco de exclusión social, 
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proporcionándolles, entre outros, servizos de terapia ocupacional, 

autocoidado, habilidades sociais, ocio, educación para a saúde, atención 

psicosocial, mediación ou prospección laboral, así como formación de carácter 

prelaboral adaptada as características das persoas usuarias. 

 Proxecto de inclusión sociolaboral: marco de traballo deseñado e pactado 

entre a persoa interesada e o/a profesional de referencia e que establece as 

actuacións necesarias para lograr unha plena participación social e laboral. O 

seu desenvolvemento adopta unha metodoloxía baseada en itinerarios 

 Mediación social e intercultural: apoio profesional destinado a facilitar a 

comunicación, o entendemento e a transformación das relacións entre persoas 

e grupos sociais culturalmente diferenciados, así como a previr e solucionar 

conflitos e/ou construír unha nova realidade social compartida 

 Apoio á conciliación: recursos para a atención de menores e/ou persoas 

dependentes das persoas con proxecto de inclusión sociolaboral, de forma que 

se facilite a súa participación nel. 

 Mediación inmobiliaria: accións profesionais programadas e desenvolvidas 

co obxecto de conseguir unha opción residencial estable (mínimo un ano) en 

réxime de aluguer, que inclúe entrevistas coas persoas interesadas, procura e 

manexo de portais do mercado de vivenda privada, entrevistas con persoas 

arrendadoras e xestión e trámites para acceso a bolsas de vivendas de 

alugueiro social. 

 Servizo de carácter técnico-profesional: servizo destinado a proporcionar 

información en materias de diversa índole que requiren un coñecemento 

especializado (estranxeiría, dereito familiar, abordaxe da violencia de xénero, 

discriminacións, etc.). 

 Servizo de formación: servizo dirixido ao deseño e execución de accións 

formativas axustadas á persoa baixo parámetros de proximidade, flexibilidade, 
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calidade e innovación, que ten en conta as dificultades e obstáculos asociados 

a factores de vulnerabilidade, o que implica, entre outros compoñentes desta 

acción positiva, levar a cabo unha diagnose das especificidades da contorna, 

unha detección das necesidades e capacidades do alumnado, unha 

adaptación de contidos, metodoloxías e tempos da acción formativa, e realizar 

accións de motivación e apoio do exercicio da autonomía persoal. 

 Servizos sociais comunitarios: os servizos sociais comunitarios son servizos 

públicos de competencia municipal, de carácter predominantemente local, 

referidos a un territorio e a unha poboación determinados e constitúen o punto 

de acceso normalizado e o primeiro nivel de intervención do sistema galego de 

servizos sociais. Os servizos sociais comunitarios garanten: 

- O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos 

termos recoñecidos no artigo 5 da Lei 13/2008, de servizos sociais de 

Galicia. 

- A proximidade ás persoas usuarias e ás súas familias. 

- O carácter integrador e coordinado de toda intervención social realizada 

con persoas ou grupos diversos. 

- A intervención social personalizada nun contorno normalizado e, cando 

sexa o caso, a prescrición técnica para a derivación ao servizo social 

especializado máis idóneo ou a outros sistemas de protección social. 

- A prevención comunitaria dos problemas sociais. 

- A promoción e organización da solidariedade social na comunidade en 

que actúan. 

 Servizo de axuda no fogar (SAF): servizo consistente en ofrecer un conxunto 

de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para 

facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual, desde 
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unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu 

desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, 

especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou 

noutras situacións de risco social para as cales resulte un recurso idóneo. A 

través deste servizo, poderán prestarse os seguintes tipos de actuacións de 

carácter básico: 

- Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da 

vida diaria no propio domicilio. 

- Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda que 

incidan e axuden na mellora do contorno das persoas usuarias e da súa 

familia. Se é o caso, determinadas tarefas domésticas, como lavandaría 

e alimentación a domicilio, poderán ser facilitadas por servizos 

específicos. 

- Acompañamento persoal na realización doutras actividades necesarias 

da vida diaria, tales como apoio en trámites urxentes de carácter 

administrativo, xudicial ou similares, así como o seguimento das 

intervencións realizadas polo sistema sanitario. 

- Atencións de carácter psicosocial e educativo enfocadas ao 

desenvolvemento das capacidades persoais básicas, á mellora da 

convivencia, integración na comunidade e mellora da estrutura familiar. 

 Servizo de educación e apoio familiar: integra o conxunto de proxectos e 

servizos de apoio educativo e psicosocial dirixidos ás familias, co obxectivo de 

detectar, previr e superar as situacións de dificultade, especialmente as 

eventuais situacións de maltrato infantil ou calquera outra desprotección, así 

como promover procesos de cambio que favorezan un adecuado exercicio das 

responsabilidades familiares, a mellora da autonomía, da integración e da 

participación social das familias e unidades de convivencia. 
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 Hospederías das casas do mar: situadas nos portos da costa marítima, 

proporcionan, de conformidade co Convenio internacional sobre o Traballo 

Marítimo 2006 da OIT, un servizo de aloxamento para mariñeiros en tránsito, 

tanto nos portos como a bordo de buques. Os seus usuarios poden ser: 

traballadores comprendidos no campo de aplicación do réxime especial do 

mar, pensionistas deste réxime e beneficiarios de ambos grupos que convivan 

con eles; traballadores do mar estranxeiros que traballen a bordo de calquera 

buque, ou alumnos de cursos de formación organizados polo Instituto Social 

da Mariña (ISM). 

 Centros sociocomunitarios (centros cívicos, crntros sociais, centros de 

convivencia, etc..., calquera que sexa a súa denominación): centros de 

carácter polivalente, dotados dos recursos materiais, humanos e financeiros, a 

través dos cales desenvolven programas de actuación no nivel comunitario, 

dirixidos a toda a poboación dun ámbito territorial determinado. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Como criterio xeral, na dinámica de propagación das enfermidades infecciosas 

dentro dunha poboación existen catro factores determinantes: 

 A existencia dun número determinado de individuos susceptibles que, no 

caso da infección polo virus SARS-CoV-2, ao non existir inmunidade previa 

fronte ao virus nin vacina posible, implicaba á totalidade da poboación. 

 A existencia de poboación infectada con capacidade de contaxiar cuxa 

estimación real presenta dificultades debido en parte á capacidade limitada 

de realizar probas diagnósticas, á heteroxeneidade da vixilancia 

epidemiolóxica e á existencia de casos leves e/ou asintomáticos que non 

se detectan. 
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 O patrón de contactos que se dan entre os individuos dunha sociedade e a 

propia estrutura da poboación. 

 A probabilidade de que se produza un contacto efectivo entre un individuo 

infeccioso e un susceptible. 

 

As principais medidas de intervención nas fases de contención e mitigación da 

pandemia focalizáronse nestes dous últimos factores, é dicir, a diminuír o número 

de contactos diarios (confinamento da poboación e outras medidas de 

distanciamento social) e a probabilidade de contacto efectivo (emprego de equipos 

de protección individual e máscaras). 

Aínda que estas intervencións de Saúde Pública non conseguiron erradicar a 

epidemia de COVID-19, constitúen unha ferramenta fundamental para atrasar a 

propagación do virus e así dispoñer de tempo para poñer en marcha as medidas 

necesarias para garantir a capacidade do sistema sanitario para facer fronte á 

demanda asistencial e outras que melloren a capacidade de controlar a epidemia 

(dispoñibilidade de vacina ou de tratamento efectivo). 

Co obxectivo de establecer un marco técnico que permita a reactivación e a 

avaliación continua destas medidas, así como introducir outras intervencións 

específicas para esta fase de normalización, establécense 3 liñas de actuación 

(vixilancia, prevención e control) no ámbito da inclusión social. 

 

5. MARCO DE ACTUACIÓN 

Se ben na toma de decisións ante riscos non coñecidos aplícase o principio de 

precaución, como supuxo o confinamento da poboación, na actualidade disponse 

de información cada vez máis sólida acerca da incidencia da enfermidade, os 
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requirimentos asistenciais e a dinámica de transmisión do virus que permite a 

planificación da transición a outro escenario. 

Dado que a reactivación debe ser un proceso seguro, gradual e de carácter 

dinámico é preciso para a planificación dunha resposta adaptativa, ter en conta os 

seguintes criterios e parámetros do Ministerio de Sanidade, que estableceu un 

Plan para a transición ata unha nova normalidade, que se tomará como referencia 

para o establecemento das fases de reactivación no ámbito da inclusión social, 

levando a cabo as medidas estipuladas en cada fase no momento no que a 

Comunidade Autónoma de Galicia avance en cada fase da reactivación. 

 

6. LIÑAS DE ACTUACIÓN 

As medidas a levar a cabo na fase de reactivación abarcan os ámbitos;  sanitario, 

sociosanitario e socioeconómico. Neste documento descríbense as liñas de 

actuación específicas para o ámbito sociosanitario, concretamente no eido da 

inclusión social e estrutúranse en 3 niveis: vixilancia, prevención e control da 

infección polo SARS-CoV-2 para todos os centros e servizos de inclusión social, 

na medida na que sexan aplicables: 

A) Vixilancia da infección polo virus SARS-CoV-2 

Para deter a transmisión comunitaria e evitar a aparición de novos abrochos 

é necesaria un labor de vixilancia e monitorización continua, tanto para a 

detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o 

seguimento deles. 

Para isto, realizaranse as seguintes actividades: 
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1. Cada centro deberá identificar un centro de saúde ou un equipo sanitario 

do Servizo Galego de Saúde de referencia que respondan inmediatamente 

ante calquera cuestión, sospeita ou incidencia. 

2. Cada centro tanto residencial como de atención diúrna, deberá contar cun 

equipo especialista na COVID-19 que será referencia para o resto de persoal 

e encargarase tamén de garantir o coñecemento e a aplicación das medidas 

de protección e hixiene establecidas. 

3. Cada centro deberá contar cun plan de continxencia ante a aparición dun 

brote da COVID-19 que será avaliado periodicamente. 

4. Detección precoz no persoal: 

 Autoavaliación e rexistro diario de síntomas compatibles con infección 

polo virus SARS-CoV-2 no persoal e convivintes mediante a realización 

da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I. 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal, indicaráselle 

illamento preventivo domiciliario e realizaráselle unha PCR en 24 

horas. 

 O novo persoal que se incorpore ao centro ou servizo debe realizar 

unha enquisa do entorno de convivencia, actividade laboral previa e 

concomitante. 

 Recoméndase a menor rotación posible do persoal, organizando 

equipos estables para reducir os contactos. 

5. Detección precoz nas persoas usuarias: 

 Nos centros residenciais realizarase seguimento proactivo para a 

detección de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 mediante a 

realización da primeira parte da enquisa clínico-epidemiolóxica que se 
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describe no Anexo I. Se detéctase sintomatoloxía compatible 

contactarse inmediatamente co centro de saúde ou persoal sanitario de 

referencia. 

 Nos centros de atención diúrna, cada persoa usuaria realizará unha 

avaliación diaria na casa de síntomas compatibles con infección polo 

virus SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-

epidemiolóxica que se describe no Anexo I. 

 Se detectase sintomatoloxía compatible non acudirá ao centro e 

contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia. 

 Vixilancia activa de síntomas compatibles con infección por SARS-

CoV-2 nas persoas usuarias durante a súa permanencia no centro de 

atención diúrna por parte do persoal. Ante a detección de síntomas 

compatibles, contactarase co equipo sanitario de referencia do centro 

que lle indicará as actuacións a realizar. Non se deberá permitir a saída 

do centro a ningunha persoa cunha mínima sospeita de ter infección 

polo virus SARS-CoV-2. 

 Habilitarase un espazo no centro para illar a aquelas persoas usuarias 

nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona a súa situación. 

B) Prevención da infección polo virus SARS-CoV-2 

A estratexia desta liña de actuación baséase na aplicación de medidas dirixidas a 

protexer ás persoas usuarias e ao persoal, reducindo a probabilidade de contacto 

cos casos de infección polo SARS-CoV-2 a través da adopción de determinadas 

medidas. 

1. A educación sanitaria, como proceso de información, motivación e axuda 

para non baixar a garda e adoptar ou manter as boas prácticas de prevención 
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da enfermidade. Cómpre desenvolver un intenso labor neste sentido, incidindo 

nos seguintes aspectos: 

 Concienciación e interiorización da magnitude do problema: débese 

resaltar dunha parte, a idea de que a epidemia non se erradicou, co 

obxectivo de evitar a relaxación na aplicación das medidas preventivas 

tanto do persoal como das persoas usuarias, e doutra, a necesidade 

da implicación da poboación no cumprimento das indicacións 

establecidas polas institucións, nun exercicio de responsabilidade 

individual e colectiva. 

 Medidas de protección: informar e formar sobre as medidas de 

prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que 

se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo delas, 

destacando: 

- Establecer persoal de referencia en cada centro ou servizo para 

garantir o coñecemento e a aplicación das medidas de protección e 

hixiene. 

- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

- Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga 

e xabón ou con solucións hidroalcohólicas. 

- Á entrada ao centro ou servizo, esixencia a persoal e visitantes da 

realización da hixiene de mans con verificación visual do seu 

correcto cumprimento. 

- Habilitar dispensadores de solución alcohólica na entrada e en 

espazos comúns. 

- Aplicar medidas de reforzo para o correcto cumprimento da hixiene 

e a utilización de solución alcohólica atendendo ás características 
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de cada centro: sinalización con cartelaría, iluminación ao 

dispensar, avisos por megafonía a modo de recordatorio, etc. 

- Xerar dinámicas para que as persoas usuarias realicen hixiene de 

mans con frecuencia (xogos de mimetismo, acompañamento do 

lavado, momentos previos a actividades, entrada no comedor) 

ademais de medidas de educación sanitaria. 

- Instalación de portapanos desbotables nas salas de espera e 

espazos comúns. 

- Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de 

medidas de hixiene respiratoria para as persoas usuarias, visitantes 

e o persoal: 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel 

que se desbotará nunha papeleira (con tapa e de pedal, 

preferentemente), ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois 

de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) 

e/ou obxectos contaminados, realizar hixiene de mans. 

 Respectar a distancia mínima dun metro (con máscara) e de 1,5 

metros co resto das persoas. 

- Utilización de máscara en todos os espazos do centro, tanto por 

parte do persoal, como das persoas usuarias nos centros e servizos 

de atención diúrna, sempre que sexa posible, como das visitas. 

- Estableceranse plans de formación e información continua do 

persoal para o mantemento de todas as medidas de seguridade, 

especialmente na hixiene de mans. 

2. Normas de limpeza: 
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 Elaborarase un plan de limpeza que conteña as recomendacións que 

a continuación se detallan aplicadas a particularidade de cada centro. 

As recomendacións son: 

- Porase na entrada unha alfombra empapada en desinfectante para 

o calzado. No seu defecto colocarase un recipiente cunha solución 

desinfectante. 

- Lavaranse as mans con frecuencia. 

- Reforzarase a limpeza das instalacións, especialmente as zonas 

susceptibles de transmisión do virus con produtos desinfectantes. 

Nomeadamente pomos de portas, chaves da luz, timbres, 

pasamáns, teléfonos inalámbricos, teclados e ratos de ordenador. 

- Extremarase a desinfección segundo as recomendacións sanitarias 

dos WC, nas superficies de contacto, mesas, cadeiras, sofás etc. 

- Ventilaranse as dependencias do edificio tres veces ao día. 

- A limpeza farase en húmido, con desinfectante axeitado. Non se 

varrerá para non levantar pó. 

- É importante deixar o menor grao de humidade nas superficies, pero 

deixaranse secar ao aire. 

- Os produtos de limpeza recomendados son auga, xabón de 

superficie, lixivia (1:50), recentemente preparada, ou calquera dos 

desinfectantes con actividade viricida que se atopen no mercado e 

que fosen autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No 

caso de usar un desinfectante comercial, respectaranse as 

indicacións da etiqueta. Tras a limpeza, os materiais empregados 

desbotaranse de xeito seguro. 
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- Non se permitirá a entrada nas dependencias con superficies 

húmidas ata que sequen. 

- Os utensilios de comida de persoas usuarias (vaixela, cubertos, 

vasos, etc.) tal e como se fai habitualmente lavaranse no lavalouza 

a unha temperatura mínima de 60 ºC, sen excepción. 

- Utilizaranse os produtos de limpeza habituais na zona de 

manipulación de alimentos. 

- Os utensilios de comida de persoal (vaixela, cubertos, vasos, etc.) 

deben lavarse tamén no lavalouza sen excepción. 

- Reforzarase a limpeza a fondo dos wc que inclúa todas as pezas 

chan e azulexos, sen prexuízo da desinfección de superficies de 

contacto tralo seu uso. 

- Todas as instalacións do centro desinfectaranse, como mínimo, 

unha vez ao día. Así mesmo, realizarase unha desinfección diaria 

dos postos de traballo, con especial atención a mostradores, 

anteparos, teclados, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e 

outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial 

atención a aqueles utilizados por máis dun traballador. 

 Eliminación de residuos: 

- Todo o lixo que poida ter estado en contacto con fluídos corporais 

retirarase en bolsa pechada. 

- O lixo en contacto con fluídos corporais (saliva, mocos) que se 

desbote será a unha papeleira con tapa e pedal que terá bolsa, e 

esta pecharase antes de levala ao contedor. 

- Retirarase, a lo menos cada dia, as bolsas de lixo de cada papeleira. 
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- As bolsas de lixo permanecerán o menor tempo posible dentro do 

centro; levaranse ao contedor o antes posible. 

3. Medidas de distanciamento: 

 Medidas de distanciamento social: mantemento da distancia de 

seguridade entre persoas (ao menos 1,5 metros) e evitar as 

aglomeracións ou espazos con moitas persoas. 

 Regular o acceso ás actividades en zonas comúns, distribuíndo estas 

actividades en quendas, de tal forma que en cada quenda, cada 

participante poida manter a distancia de seguridade (1,5 metros) 

respecto ao resto de participantes. 

 Adecuar os comedores colectivos para cumprir coa distancia de 

seguridade, situándose na medida que sexa posible a 1,5 metros de 

distancia. Para iso é moi útil, eliminar cadeiras dos devanditos 

comedores. 

 Cada centro impedirá en toda a súa área as aglomeracións de xente, 

sexan visitantes, persoal ou persoas usuarias. 

4. Medidas para o persoal e equipos de protección individual (EPIs): 

 Establecer persoal de referencia en cada centro para garantir o uso 

correcto dos EPIs en función das necesidades de atención e para 

realizar inventario destes. 

 Elaborar un protocolo de utilización dos diferentes tipos de EPIs 

(máscaras, luvas, batas etc.) especificando a práctica na que se usará 

cada tipo. 

 Control (polo menos semanal) polo persoal responsable de 

aprovisionamento e das necesidades de EPIs para a atención de casos 

sospeitosos de infección. 
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 Asegurar a posibilidade de cumprimento de medidas provisionais de 

reutilización de EPIs en caso de desabastecemento. 

5. Medidas para as persoas que asisten aos centros por motivos profesionais: 

 Cando persoal alleo ao centro asista a este por motivos profesionais 

(como levar material ou outros abastecementos) soamente poderá 

acceder a unha zona na entrada do edificio ou establecer circuítos 

diferenciados para evitar o seu contacto coas persoas do centro. 

 Elaborarase unha listaxe de persoas que acceden ao centro para 

facilitar o seguimento dos contactos se fora necesario. 

C) Control da infección polo SARS-CoV-2 

Esta liña recolle o conxunto de intervencións que tratan de evitar que as 

persoas infectadas por COVID-19 diseminen a infección: 

 Control dos casos confirmados e dos sindrómicos sen confirmación 

adoptando medidas de illamento. No casos COVID-19 confirmados, 

actuarase segundo o indicado polo equipo sanitario de referencia nos 

centros residenciais e segundo o establecido no plan de continxencia. 

Nos casos dos servizos ou centros de atención diúrna que non 

precisaron ingreso hospitalario adoptaranse medidas de illamento 

domiciliario, seguimento mediante teleasistencia (TELEA) ou 

telefonicamente. 

 Control dos pacientes diagnosticados de COVID-19 tras a alta 

hospitalaria mediante teleasistencia (TELEA) ou telefonicamente. 

 Mantemento da estratexia de detección precoz de casos. 

 Control e seguimento dos contactos estreitos dos casos COVID-19 

confirmados. 
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7. REACTIVACIÓN 

7.1. NORMAS XERAIS 

A reanudación das actividades dos centros e servizos da área de inclusión social 

estará condicionada ao cumprimento das normas e recomendacións establecidas 

polas autoridades sanitarias, e en concreto: 

 A limpeza e desinfección previa dos centros. 

 A recolocación do mobiliario, de ser este preciso, de cara a garantir o 

distanciamento social. 

 A elaboración e colocación de cartelería informativa no centro sobre as 

medidas de hixiene para profesionais e persoas usuarias a implementar. 

 A existencia de material de limpeza en cantidade e calidades óptimas. 

 A existencia de material de hixiene en cantidade e calidades óptimas. 

 A existencia de material de protección en cantidade e calidades óptimas. 

 A disposición de profesionais en activo suficientes para a actividade. 

 A programación e planificación do traballo coas persoas usuarias. 

 A posta en contacto, coordinación e facilitación de información co centro de 

saúde de referencia. Cada centro deberá de ter un profesional sanitario de 

referencia, do centro de saúde do Concello onde está situado o centro, ou 

do hospital de referencia, a quen se lle poidan consultar dúbidas sanitarias 

no ámbito da Covid-19, así como pautas de intervención ante a detección 

de persoas con sintomatoloxía compatible. 

 Recoméndase facilitar ás persoas usuarias máscaras hixiénicas ou cubre 

bocas. Na medida do posible, recomendarase o seu uso durante a estancia 

no centro, tendo sempre en conta as especiais características das persoas 
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usuarias. 

 As persoas usuarias lavarán as mans antes do acceso ás salas ou 

desinfectaranas con solución hidroalcohólica. 

 Na medida de posible manter a distancia de seguridade de 1,5 metros ou 

como mínimo de 1 metro, de non ser posible extremar a medidas de hixiene 

e protección. 

 

7.2. NORMAS ESPECIFICAS PARA OS CENTROS E SERVIZOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 
 

CENTROS DE ACOLLIDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE CARÁCTER RESIDENCIAL: 
 

Continuarán a prestar servizos tal e como o veñen facendo dende o inicio da 

pandemia. 

Novos ingresos 

Aos novos ingresos realizaráselles a enquisa clínico-epidemiolóxica COVID-19 

(Anexo I) e extremaranse as medidas de distanciamento establecidas neste 

protocolo. 

Ademais, realizarase unha vixilancia intensiva do seu estado de saúde atendendo 

principalmente aos síntomas compatibles co COVID-19. 

O persoal sanitario de referencia do centro valorará a realización de PCR ás novas 

incorporacións atendendo ás características do centro e á vulnerabilidade das 

persoas residentes nel. 
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Aparición de casos positivos da COVID-19 nun centro de acollida 

Se aparece un caso positivo da COVID-19 suspenderase as visitas e as saídas e 

tomaranse as medidas de illamento dos casos positivos seguindo o establecido 

polo equipo sanitario de referencia e no Plan de continxencia do centro. 

As saídas dos residentes dos centros aplicaránselles as mesmas medidas de 

desconfinamento impartidas para o resto da poboación, coas recomendacións de 

distancia social e uso de materiais de protección de acordo co criterio técnico do 

equipo directivo do centro, extremando as medidas  preventivas, hixiénicas e de 

seguridade e resto das normas xenéricas establecidas. 

 

CENTROS DE DIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: 
 

Os centros de día de inclusión social continuarán a prestar os servizos de 

mantemento da hixiene (como ducha ou lavandaría) e os servizos de “calor e café” 

en todo momento, con independencia da fase do proceso de reactivación que 

estea vixente. 

A partir da fase 1 do proceso de reactivación poderán reiniciar o resto das 

actuacións que antes desa fase estiveran suspendidas, combinando a atención 

telefónica e telemática coa atención presencial previa cita e de xeito 

individualizado. Garantiranse as medidas de protección tanto de profesionais 

como de persoas usuarias. 

Tan só poderá permanecer dentro do local unha única persoa usuaria por cada 

profesional que o atenda e garantirase sempre unha distancia de seguridade de 

1,5 metros entre eles. 

Unha vez teña lugar a atención procederase á tarefa de desinfección 

particularmente en pomos de porta, perchas, mobles (mesas, cadeiras, etc) así 

como á ventilación da sala onde se levou a cabo a entrevista. 
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A partir da fase 2 manteranse as medidas indicadas pero eliminarase o requisito 

de atención con cita previa. 

 

Unha vez superada a fase 3, eliminarase a esixencia de permanencia no local 

dunha única persoa usuaria por profesional, debendo respectar unha limitación de 

capacidade do 75%. 

Aparición de casos positivos da COVID-19 nun centro de día de inclusión 

social 

Se aparece un caso positivo da COVID-19, o equipo sanitario de referencia 

valorará realizar a PCR a todo o persoal e persoas usuarias. 

Ademais, no centro realizarase unha limpeza e desinfección en profundidade 

complementada con técnicas que maximicen o contacto con todo o entorno 

(limpeza de superficie mediante vaporización). 

Por último, avaliarase se é necesario pechar o centro durante un período de 15 

días. 

 

ALBERGUES: 
 

Os albergues continuarán abertos en todas as fases do proceso de reactivación 

para que as persoas sen fogar poidan dispor dun servizo de pernoita, continuando 

a extremar as precaucións na liña das recomendacións das autoridades sanitarias. 

 

COMEDORES SOCIAIS: 
 

Serán de aplicación, adaptada a natureza deste centros, a mesmas condicións 

aplicables as actividades de hostalaría e restauración previstas nas ordes ou 

resolucións que se diten nas distintas fases do proceso de reactivación. 
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Na fase 1 da reactivación poderán facilitarse comidas a domicilio e recollida de 

alimentos nos centros, sen que poida consumirse no interior. 

 

Nas recollidas de alimentos, o centro determinará un horario de recollida que evite 

as aglomeracións nas inmediacións do centro. Habilitarase un espazo sinalizado 

para a recollida, garantíndose en todo caso a debida separación física. 

 

A partir da fase 2 poderase consumir alimentos no interior dos centros, seguindo 

as limitacións de aforo e demais recomendacións sanitarias que se establezan 

para os establecementos de restauración. 

 

Unha vez superada a fase 3, normalizarase o consumo de alimentos no interior 

cunha limitación de capacidade dun 75%. 

 

CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA: 
 

Os centros de atención social continuada manterán a súa actividade en todas as 

fases do proceso de reactivación, tomando as medidas necesarias para que se 

limite a presenza simultánea de persoas usuarias a un terzo da súa capacidade 

durante as fases 1, 2 e 3. 

 

Unha vez superada a fase 3, incrementarase a capacidade ata o 75%. 

 

SERVIZOS DE ATENCIÓN ÁS NECESIDADES BÁSICAS: 
 

A cobertura das necesidades básicas xa quedou garantida dende o momento en 

que se declarou o estado de alarma. De igual xeito, seguirá prestándose nas 

distintas fases de reactivación na medida en que siga sendo necesaria. 
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SERVIZOS DE PREVENCIÓN E PRIMEIRA ATENCIÓN E SERVIZOS DE APOIO Á INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL, NOS QUE SE INCLÚEN A REALIZACIÓN DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE INCLUSIÓN, ASESORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, 
MEDIACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL E MEDIACIÓN INMOBILIARIA: 
 

A partir da 1ª fase poderase combinar a atención telefónica e telemática coa 

atención presencial previa cita e de xeito individualizado. 

 
Garantiranse as medidas de protección tanto dos/das profesionais como das 

persoas usuarias. 

 

Tan só poderá permanecer dentro do local un único usuario por cada profesional 

que o atenda e garantirase sempre unha distancia de seguridade de 1,5 metros 

entre eles. 

 

Logo de que teña lugar a atención procederase a tarefa de desinfección 

particularmente en pomos de porta, perchas, mobles (mesas, cadeiras etc.), así 

como á ventilación da sala onde se levou a cabo a entrevista. 

 

A partir da fase 2 manteranse as medidas indicadas, pero eliminarase o requisito 

de atención con cita previa. 

 

Unha vez superada a fase 3, eliminarase a esixencia de permanencia no local 

dunha única persoa usuaria por profesional, debendo respectar unha limitación de 

capacidade do 75%. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS E ACTUACIÓNS GRUPAIS: 
 

As actividades formativas poderán reiniciarse a partir da fase 2, cun aforo do 50% 

da capacidade do lugar de realización da actividade e coa adopción das medidas 

de protección necesarias para minimizar ao máximo o risco de contaxio, aínda que 
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poderá aumentarse se se garante a medida de distanciamento de 1,5 metros, de 

acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias en cada momento. 

 

Unha vez superada a fase 3, a limitación de capacidade incrementarase ata o 

75%. 

 

ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN: 
 

As actividades de conciliación reiniciaranse con carácter xeral a partir do 1 de 

setembro. 

 
No en tanto, poderán reiniciarse a partir da fase 2 aquelas actividades de 

conciliación nas que se presta atención individualizada, é dicir, que cada 

profesional atende a un só neno/nena ou a un grupo de nenos/as convivintes nun 

mesmo domicilio. A atención deberá levarse a cabo no domicilio do/a usuario/a ou 

ben nun espazo específico e non compartido con outras persoas, sexan 

profesionais ou participantes deste ou outros servizos. 

 

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS: 
 
Ata a fase 0 estaban a desenvolver a maior parte da súa atención por vía telefónica 

e telemática (chamada telefónica, videoconferencia, mensaxes...), sen deixar de 

realizar atención e seguimento presencial en situacións de emerxencia ou de risco 

social, garantindo en todo caso que as persoas que o necesitasen tivesen a 

posibilidade de contactar cos servizos sociais comunitarios, en coherencia coa 

declaración dos servizos sociais como servizos esenciais1. A partir da fase 1, 

procederán á reapertura parcial dos centros de servizos sociais e demais puntos 

de atención dos servizos sociais comunitarios, no horario establecido e con cita 

                                                           
1 Orde SND/295/2020, de 26 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos no 
ámbito dos servizos sociais ante a situación de crise ocasionada pola COVID-19 (BOE 28/03/2020). 
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previa. Garantirase, en todo caso, que esta cita poida darse por diversas canles, 

para que sexa accesible a todas as persoas que o necesiten, e garantiranse tamén 

as medidas de seguridade e protección na atención presencial, tanto para os 

traballadores/as como para as persoas usuarias (distancias mínimas, uso de 

máscaras, xel hidroalcohólico desinfectante na entrada e en cada unha das 

dependencias, lavado de mans frecuente...). Na fase 2 manterase a apertura con 

cita previa e reiniciaranse as visitas a domicilio (naqueles casos en que non se 

estivesen facendo por non apreciar situacións de emerxencia ou risco social) 

cando sexa necesario, tomando as medidas de protección necesarias (distancia 

mínima, uso de máscaras e luvas, lavado de mans frecuente...). Na fase 3, 

reabriranse os centros ao público e recobrarán a súa actividade, coas limitacións 

e medidas de protección que indiquen as autoridades sanitarias. 

 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF): 
 

Cómpre lembrar que este servizo no só foi mantido, logo da declaración do estado 

de alarma, senón que incluso foi reforzado, en liña coas recomendacións do 

Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 para “xestores da atención 

domiciliaria”, que falan de non interromper en ningún caso as prestacións 

domiciliarias que garantan a cobertura das necesidades básicas esenciais, da 

continuidade da atención como regra xeral. Por este motivo, tamén se declarou 

como obrigatorio o uso dos EPIs adecuados en cada domicilio, en función do nivel 

de contacto e dos indicios ou confirmacións de contaxios por COVID-19 nas 

persoas usuarias: nas actuacións de acompañamento e realización de tarefas 

domésticas de persoas usuarias sen síntomas, uso de luvas e máscara cirúrxica, 

estremando a limpeza das superficies; na realización das tarefas de apoio nas 

actividades básicas para a vida diaria (ABVD) que impliquen manipulación, uso de 

EPI completo; e, ante casos probables ou confirmados de positivos por COVID-

19, uso obrigado de máscaras FFP2 e comunicación inmediata e petición de 
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instrucións ás autoridades sanitarias. O persoal auxiliar de SAF tamén deberá de 

utilizar un calzado de traballo de fácil desinfección (por exemplo. zocas sintéticas) 

e deberan desinfectalo na entrada e saída de cada domicilio (por exemplo, sobre 

unha alfombra mollada en lixivia ou outro produto desinfectante). 

 

Cómpre insistir en que é obrigatorio o uso dos EPIs axeitados en cada domicilio, 

evitando o contacto persoal. Durante a visita, o persoal auxiliar de SAF, a/as 

persoa/s usuaria/s e as persoas conviventes utilizarán máscara e gardarán a 

distancia de seguridade en todo momento. 

 

En consecuencia, na fase 1 da reactivación continuarase a prestar o SAF, 

procurando ir retomándoo tamén naqueles domicilios nos que as persoas usuarias 

ou os seus representantes solicitaran a suspensión temporal, sempre de maneira 

consensuada, de acordo coa a situación e a vontade de cada familia, procurando 

verificar a ausencia da sintomatoloxía propia do COVID-19. Na fase 2, poderanse 

retomar os servizos de acompañamento individual fóra do fogar (incluído os 

paseos) nos horarios permitidos. A partir da fase 3, poderase recuperar a plena 

normalidade no funcionamento do SAF, coidando de garantir a continuidade da 

atención daquelas persoas en situación de dependencia que aínda non poidan 

acudir aos centros de día por mor das limitacións temporais ou de espazos. 

 

SERVIZO DE EDUCACIÓN E APOIO FAMILIAR: 
 

Na fase 1, seguirase priorizando a atención telefónica e telemática e iniciaranse 

as actividades preparatorias da atención persoal, permitíndose xa a atención 

presencial con cita previa, individual ou de persoas que residan no mesmo 

domicilio, cando a problemática que haxa que abordar así o aconselle, sen deixar 

de realizar atención e seguimento presencial en situacións de emerxencia ou de 

risco social (seguindo escrupulosamente as medidas de protección necesarias: 

distancia mínima, uso de máscaras e luvas, lavado de mans frecuente...), e 
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garantindo en todo caso que as persoas que o necesitasen tivesen a posibilidade 

de contactar coa/s persoa/s responsable/s da prestación e desenvolvemento deste 

servizo. Na fase 2, permitiranse, ademais, as actividades grupais presenciais, cun 

número máximo de 1/3 do habitual, sempre que se garanta a distancia interpersoal 

mínima recomendada. Na fase 3, avanzarase na normalización da atención 

presencial, tanto individual como grupal cun máximo de ½ do habitual, sempre que 

desta maneira se poida garantir a distancia interpersoal mínima recomendada. Ao 

longo de todas as fases garantiranse as posibilidades de contacto das persoas 

usuarias coas profesionais e garantirase o seguimento dos proxectos, das familias 

usuarias do Servizo de educación e apoio familiar, así como o cumprimento das 

medidas de seguridade e protección recomendadas polas autoridades sanitarias, 

en especial na atención presencial, tanto para os traballadores/as como para as 

persoas usuarias (distancias mínimas, uso de máscaras, xel hidroalcohólico 

desinfectante na entrada e en cada unha das dependencias, lavado de mans 

frecuente...). 

 

HOSPEDERÍAS DAS CASAS DO MAR: 
 

Reiniciarán a súa actividade nunhas condicións análogas ás esixidas aos 

establecementos turísticos no referente ás limitación de aforo e distancias de 

seguridade, de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias en cada 

momento. 

 

Acollerán a hóspedes (traballadores/as e pensionistas do réxime especial do mar), 

en habitacións de uso preferentemente individual, observando en todo caso as 

medidas preventivas e hixiénicas establecidas polas autoridades sanitarias, que 

poderán implicar a limitación do acceso e mesmo a clausura de espazos e salas 

comúns cando isto sexa necesario para garantir a saúde e seguridade das persoas 

usuarias. 



 
 

 
 
 

  Dirección Xeral de Inclusión Social 

30 

 

 

CENTROS SOCIOCOMUNITARIOS: 
 

A apertura da rede autonómica de centros sociocomunitarios de benestar está 

prevista para o 1 de setembro de 2020, data a partir da cal poderá reiniciarse a 

prestación dalgúns servizos con cita previa (podoloxía, perruquería). Para a 

reiniciación das actividades grupais nos espazos comúns e salas comunitarias 

haberá que garantir en todo caso o cumprimento das limitacións de aforo e 

distancias de seguridade, estremando as medidas de hixiene e prevención, tanto 

por parte das persoas usuarias como do traballadores/as dos centros, de acordo 

coas recomendacións das autoridades sanitarias en cada momento. Na 

reiniciación das ditas actividades deberán priorizarse as de carácter terapéutico e 

mais as vinculadas ao coidado da saúde e o autocoidado, fronte ás actividades de 

lecer, coidando de gardar en todo caso as distancias mínimas, evitando a toda 

costa as aglomeracións, e estremando as demais medidas de hixiene e prevención 

recomendadas polas autoridades sanitarias. 

 

Exceptúanse do anterior os centros sociocomunitarios incardinados en residencias 

de maiores (Torrente Ballester-A Coruña, Porta do Camiño-Santiago, Caranza-

Ferrol, Carballo, A Estrada y Marín), que poderán permanecer pechados por un 

tempo superior: en todo caso, ata que finalice o proceso de reactivación e se 

recupere a normalidade no funcionamento dos centros residenciais 

correspondentes. 
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ANEXO I. Enquisa clínico-epidemiolóxica COVID-19  
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

Existe algún motivo que xustifique os síntomas por parte do paciente?   

 

Se algún síntoma (sen outra xustificación): 

Ten actualmente síntomas? SI/NON 

 

 SI NON 

Tivo  CONTACTO 

nas últimas 3 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID-19? 

  

CONVIVIU nas últimas 3 

semanas? 

 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID-19? 

  

 

A interpretación dos resultados da enquisa realizarase tendo en conta os criterios clínicos e 

epidemiolóxicos. Tendo en conta a definición do Ministerio de Sanidade de caso sospeitoso por 

SARS-CoV-2 (calquera persoa cun cadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita 

de calquera gravidade que cursa, entre outros, con febre, tose ou sensación de falta de aire). 

Outros síntomas atípicos como a odinofaxia, anosmia, ageusia, dores musculares, diarreas, dor 

torácico ou cefaleas, entre outros, poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de 



 
 

 
 
 

  Dirección Xeral de Inclusión Social 

35 

 

infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico. De presentar calquera destes outros síntomas 

valorarase o contexto epidemiolóxico. 


