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RECOMENDACIÓNS AOS CONCELLOS PARA A REANUDACIÓN DA ACTIVIDADE 

NO CONTEXTO DA CRISE DO COVID-19: 
(28.04.2020) 

 
O departamento de saúde laboral debe valorar o risco, se ben os postos administrativos ou de 
oficina teñen a consideración de “baixa probabilidade de exposición ao virus”. Así mesmo, os 
postos de traballo con atención directa ao público considéranse de baixo risco sempre 
que se garden 2 metros de distancia ou se dispoña de medios de protección colectivos 
(paneis) que eviten o contacto . 

 
A reincorporación do persoal deberá ser gradual e progresiva segundo as necesidades do 
servizo e presenzal nos equipos de traballadores vulnerables, quedando exentos nunha 
primeira fase: 

 
-diabéticos -enfermos cardiovasculares 
-enfermos pulmonares -inmunodeprimidos 
-persoas en tratamento por cancro -embarazadas 
-maiores de 60 anos 

 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DO TRABALLO 
 

Atención cidadá: 
 

1.- Fomentar a atención á cidadanía por medios telemáticos ou telefónicos sen prexuízo 
daquelas oficinas de servizos de carácter esencial. 

 
2.- Procedementos, tales como convocatorias de subvencións, considerados indispensables 
para a protección do interese xeral, os prazos de presentación de solicitudes, emendas ou 
presentación de xustificacións volverán estar abertos, polo que se habilitará a atención 
presencial nas oficinas de rexistro e atención á cidadanía. 

 
3.- Organizar a atención presencial por citas na medida do posible. Recoméndase establecer 
un sistema de solicitude das citas por internet ou por teléfono e fixar un horario para dita 
asistencia.   As   citas   deben asignarse   coa   frecuencia   precisa   para   que   non haxa 
aglomeracións nos accesos ou na oficina. A asistencia realizarase de xeito individual. 
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4.-Colocar visibles carteis coas indicacións de seguridade e, de forma específica,  indicacións da 
distancia mínima de seguridade de 2 metros que se deberá manter cos demais usuarios e co 
persoal de atención ao público e que o tempo de permanencia dos usuarios no interior da 
oficina non pode superar os 15 minutos. 

 
 
 

Equipos de traballo: 
 

5.- Ata unha restitución da actividade normal, adoptar medidas de flexibilización horaria e 
quendas na medida do posible. 

 
6.- Organizar o traballo de xeito que se evite ou reduza o contacto entre persoas, 
respectando en calquera caso a distancia de seguridade. Priorizar a comunicación por teléfono 
e/ou correo electrónico fronte á presenzal entre departamentos. 

 
7.- Establecer medidas de protección colectiva: 
– Habilitar se é posible, un sentido de entrada e outro de saída 
–Substituír os dispositivos dixitais para fichar por outros métodos que non precisen contacto 
físico de diversas persoas 
–Limitar o uso do ascensor e fomentar o tránsito polas escaleiras 
– Facilitar o lavado de mans ou a dispoñibilidade de produtos que permitan unha adecuada 
hixiene tanto aos empregados públicos coma aos usuarios das oficinas. 
– Garantirase unha distancia mínima de 2 metros entre persoas ou separaranse mediante 
elementos de protección colectiva (paneis) tanto nos accesos como nos espazos de traballo e 
atención ao público 
– Intensificar a limpeza e desinfección das zonas comúns e postos de traballo, especialmente 
onde se toca con máis frecuencia (pasamáns, ascensores, aseos, pomos das portas ...). 
– Ventilar e reforzar a limpeza dos filtros de aire. 

– Coidar, de ser preciso, a xestión de refugallos de xeito adecuado. 
 
 

8.- Fomentar medidas de protección individual: 
– Extremar as medidas de hixiene respiratoria (cubrir a boca cun pano desbotable ou contra o 

brazo co cóbado flexionado ao tusir) Igualmente, evitarase tocar os ollos, o nariz ou a boca. 
– Facilitar unha adecuada e frecuente hixiene de mans con auga e xabón antiséptico ou 

solución hidroalcohólica. 
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– Gardar en todo momento a distancia de seguridade co demais persoal 
– Evitar compartir instrumentos de traballo (ordenador, rato, mesa, teléfono e material de 
oficina); de non ser posible, desinfectaranse antes de ser empregados por outra persoa. 

 
 
 

No suposto de que o empregado público presente síntomas da enfermidade: 
 

* Se os síntomas aparecen no seu domicilio, contactará co 900 400 116, non acudirá ao 
centro  de  traballo  e  comunicará  ao  seu  responsable  as  pautas  que  lle  marcasen  as 
autoridades sanitarias. A súa ausencia considerarase xustificada. 

 
* Se os síntomas aparecen no posto de traballo, informará inmediatamente ao seu 

superior  e  trasladarase  a  un  espazo  pechado (preferiblemente  un  despacho  pechado  con 
ventá). Porase en contacto co 900 400 116 para adoptar as medidas que indiquen as 
autoridades sanitarias. Os responsables de persoal das unidades afectadas ditarán as 
instrucións necesarias (ventilar ben as zonas onde estivo a persoa con síntomas, e limparanse 
cunha solución de hipoclorito sódico (lixivia) con auga). Respecto ao resto de empregados 
públicos que compartían espazo de traballo coa persoa que presentaba síntomas de 
enfermidade,  adoptaranse  as  medidas  preventivas  que  fixe  o  órgano  competente  da 
Consellería de Sanidade. 


