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1.- Consideracións previas  

Con este documento Limpiezas Salgado, contando co asesoramento técnico de Quirón 

Prevención, e seguindo a información de  fontes oficiais coma: ISGA, Servicio Galego de 

Saúde, Ministerio de Sanidade ou a Organización Mundial da Saúde, pretende establecer un 

marco de información e un protocolo de actuación que, na medidas das nosas posibilidades,  

contribuía a contención e prevención da expansión do Coronavirus Covid 19. 

 

Este documento ten alcance a toda a estructura organizativa e operativa de Limpiezas Salgado e 

serve tamén de protocolo de coordinación en materia de prevención de riscos cos nosos clientes 

e colaboradores.  

 

Engádese a este documento, da man de Quirón Prevención, a avaliación de riscos actualizada, 

tendo en conta as especiais circunstancias que nos marca a situación de crise sanitaria vixente.  

 

No mesmo senso, e neste contexto, este documento poderá sufrir tantas modificacións como 

sexa preciso realizar para integrar as recomendación,  cambios ou medidas preventivas que nos 

sexan trasladas e esixidas polas autoridades competentes.  
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2.-  Preguntas frecuentes 

� Qué é o cornavirus Covid-19 

Os coronavirus son unha ampla familia de virus que normalmente afectan só os animais. Algúns 

teñen a capacidade de transmitirse dos animais as persoas. O novo coronavirus SARS-CoV-2 e 

un novo tipo de coronavirus que pode afectar as persoas e detectouse por primeira vez en 

decembro de 2019 na cidade de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hai moitas 

cuestións que se descoñecen en relación a  enfermidade que produce: COVID-19. 

  

� Cómo se transmite   

Parece que a transmisión é por contacto estreito coas secrecións respiratorias que se xeneran coa 

tos ou estornudo dunha persoa enferma. A súa contaxiosidade depende da cantidade do virus 

nas vías respiratorias. Estas secrecións infectarían a outra persoa si entran en contacto coa súa 

nariz, os seus ollos ou a súa boca. Parece pouco probable a transmisión polo aire a distancias 

maiores de dous metros.  

� Principais síntomas  

Os síntomas máis comúns inclúen febre, tos, e sensación de falta de aire.  

 

 

NO 80% DOS CASOS PRESÉNTANSE SINTOMAS LEVES 
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Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal. En casos 

más graves, a infección pode causar neumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e 

incluso a morte. Os casos máis graves xeralmente ocorren en persoas de idade avanzada ou que 

padecen algunha enfermidade crónica, como enfermidades do corazón, do pulmón ou problemas 

de inmunidade  

� Qué facer se teño síntomas 

 

 

� Persoal especialmente sensible o Covid-19 

Segundo se establece no protocolo do Ministerio de Sanidade, debe evitarse a exposición dos 

traballadores sanitarios e non sanitarios que, en función das súas características personais o 

estado biolóxico coñecido, debido a patoloxías previas, medicación, trastornos inmunitarios, 

embarazo ou lactancia, sexan considerados especialmente sensibles a este risco.  
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En relación coa COVID-19, consideraráse persoal especialmente sensible as persoas que 

presenten hipertensión, procesos de tipo cardiovascular, diabetes, patoloxías respiratorias 

crónicas, patoloxías de tipo inmunitario e persoas en tratamiento contra o cancro.  

Entre as medidas específicas para a súa protección, unha vez identificadas e determinada esa 

característica, terá que valorarse se poden continuar no seu posto de traballo e coas actividades 

que lle son propias.  

No caso de non poder continuar, terá que adaptarse o posto de traballo naqueles aspecto 

necesarios, adscribir a outro posto de traballo ou realizar outras funcións que non entrañen ese 

risco. 

No caso de que non sexa posible a adaptación do posto ou a recolocación noutro posto exento 

de risco, o servizo sanitario do servizo de prevención elaborará un informe que acredite a 

indicación de incapacidade temporal para a súa tramitación polos servizos de atención primaria 

(xúntase no anexo I o modelo proporcionado polo Ministerio de Sanidade).  

 

En todo caso estarase ao tanto das instrucións das autoridades en cada momento. 

� Viaxes e zonas de risco 

NON SE RECOMENDA VIAXAR SALVO QUE SEXA ESTRITAMENTE  NECESARIO 

Actuacións en relación coa realización de viaxes:  

Evitar todolos viaxes que sexan innecesarios  

Fomentar as teleconferencias  

Cando sexa posible realice teletraballo, consultándoo previamente co seu superior xerárquico 

(xefe ou director)  
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Zonas de Risco por SARS-CoV-2:  

A zona de risco e definida polas autoridades sanitarias e se somete a revisión periódica, en 

función da evolución epidemiológica da COVID-19. 

Para ver actualizacións da situación, consultar en:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/areas.htm  

Medidas despois dunha viaxe a zonas de risco: 

� Se non ten síntomas: 

 Continúe coa súa vida normal. 

Observe durante 14 días se aparecen algún síntoma de risco. 

� Se tes algún síntoma no traballo: 

 Poña á persoa sospeitosa de posible infección unha máscara cirúrxica e illala das persoas que os 

rodean, como mínimo a dous metros de distancia. 

 Chame ao 112/061 e informa da túa situación e se viaxaches ou non nos 14 días anteriores ao 

inicio dos síntomas e siga por teléfono as instrucións do Servizo de Saúde. 

� Se ten algún dos síntomas e está na casa: 

Estar na súa casa ou área de residencia nese momento. 

Chame ao 900 400 116 ou o 061.e informa da túa situación e se viaxaches ou non nos 14 días 

anteriores ao inicio dos síntomas e siga por teléfono as instrucións do Servizo de Saúde. 

Notifique á empresa a súa situación. 
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3.- Medidas preventivas xerais 

� Recomendacións 

A mellor forma de prevención do Coronavirus é evitar o contacto co virus. Existen varias 

medidas preventivas de fácil aplicación para minimizar o risco de transmisión ou infección por 

virus respiratorios:  

� Evitar o contacto con xente enferma, con síntomas de gripe ou resfriado. 

� Evitar tocarse ollos, nariz e boca coas máns sucias. 

� Cubrirse a boca e o nariz ao estornudar/toser co codo flexionado ou un pañuelo de 

papel, tiralo inmediatamente e lavarse as mans. 

� En caso de febre, tos e dificultades respiratorias, acudir ao médico e informar en caso de 

que se viaxara ao extranxeiro. 

� Lavarse as máns con xabrón e auga durante ao menos 20 segundos ou aplicar un 

desinfectante de máns hidro-alcohólico. 

� Limpar e desinfectar de forma concienzuda superficies e obxetos de contacto frecuente. 
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� Infografía lavado de máns 
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� Uso axeitado de mascarillas 
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4.- Medidas preventivas no eido laboral  

Estas recomendacións son aplicables en todos os centros de traballo da empresa ou nos centros de 

traballo nos que persoal da nosa empresa presta os seus servicios.  

Tamén é aplicable a todas as persoas que traballan nos diferentes postos de traballo ou nas nosas 

instalacións: empregados, visitantes, contratistas e calquera outro terceiro que veña ou estea nas nosas 

instalacións. 

� Medidas preventivas: Como dixemos anteriormente, a prevención é a mellor medida 

contra COVID-19 e consiste en seguir unha serie de recomendacións hixiénicas: 

 

• Boa hixiene respiratoria: Cando tose ou estornude, cobre a boca e o nariz cun pano 

ou, se non, coa manga do antebrazo ou a flexión do cóbado. 

 

• Boa hixiene das mans: Despois de tusir ou estornudar e antes de tocar a boca, o 

nariz ou os ollos, lave as mans con auga e xabón polo menos 20 segundos. Se non 

tes auga e xabón, use solucións sanitarias con alcol para limpalas. 

 

• Boa hixiene ambiental: Aumente a limpeza dos lugares e superficies de traballo 

 

• Uso obrigatorio de guantes para aqueles traballadores que realicen laborales de 

limpieza´ 

 

• Uso obrigatorio de mascarilla naqueles centros de traballo que así se indiquen por 

parte de empresa.  

 

� Recomendacións no eido organizativo:  

 

• Evitaranse as reunións, excepto as estrictamente necesarias e aprobadas polo xefe 

do departamento que as organiza. 
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• Facilitarase e aumentarase o uso da tecnoloxía para manter reunións, entre as que 

son de especial interese as teleconferencias (audioconferencias e 

videoconferencias). 

• Cando se celebren reunións, as persoas que participaron nela e un medio de 

contacto (teléfono ou correo electrónico) deben ser recollidas a través da súa acta ou 

do seu organizador. 

• Sempre que sexa posible e dependendo do tipo de actividade e características do 

posto de traballo, facilitarase o teletraballo, especialmente en áreas ou 

departamentos de "alta asistencia" de persoas. 

 

� Acción ante a sospeita dun posible caso de infección por COVID-19: De acordo co 

establecido polas autoridades sanitarias, hai que ter en conta o seguinte: 

 

• Avaliar se ten criterios clínicos, é dicir, se ten síntomas compatibles con infeccións 

respiratorias acuosas, de algunha gravidade, se ten dificultade  respiratoria, feble… 

 

• Criterios epidemiolóxicos: se ten un recordo de viaxe á zonas de risco nos 14 días 

antes do inicio dos síntomas. 

 

•  Criterios epidemiolóxicos: se estivo en contacto con un caso confirmado ou posible 

de covid-19. 

A partir do anterior, considerarase un caso de probable INVESTIGACIÓN aqueles que 

cumpran o disposto no punto 1 e, polo menos, un dos casos descritos nos puntos 2 e 3, 

ou o que é o mesmo, teñen criterios. clínica e polo menos un dos criterios 

epidemiolóxicos. 

No caso de que sexa SI, considerarase un caso baixo INVESTIGACIÓN e daranse os 

seguintes pasos: 

• Estarás illado do posible contacto con outras persoas, nunha zona illada ou, se isto 

non é posible, a unha distancia superior a dous metros do resto da xente. 
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• Será proporcionada unha máscara cirúrxica para que poida levar cuberta de boca e 

nariz. 

• As persoas que estarán en contacto ou acompañarán o CASO de probable 

INVESTIGACIÓN tamén deben levar unha máscara cirúrxica ao mesmo tempo. 

• Chame ao 900 400 116 ou o 061 para informar do caso e indique as medidas ou 

directrices a seguir. 

• O responsable / coordinador asignado pola empresa para COVID-19 ou, no seu 

defecto, os recursos humanos serán informados da situación. 

• Seguiranse as indicacións dadas pola autoridade sanitaria a través do 112 ou o 061. 

 

� Xestión de contactos: no caso anterior, se se confirma que é un caso sospeitoso, ten 

que: 

 

• Identificar (recoller datos de identificación e localización) as persoas que 

mantiveron contacto coa persoa considerada CASO en INVESTIGACIÓN de 

COVID-19. 

• Identifique tamén persoas do ámbito familiar e non laboral que puideron estar en 

contacto co CASO DE INVESTIGACIÓN. 

• Notifique a devandita información aos servizos sanitarios para o seu control e 

posible seguimento, se o consideran preciso.  

 

� Limpeza e desinfección:  

A limpeza e desinfección das superficies coas que puido estar en contacto o caso nunha 

posible investigación, realizarase cun desinfectante incluído na política de limpeza e 

desinfección do lugar de traballo. 

 Non obstante, dado que estes virus están inactivados despois de 5 minutos de contacto 

con desinfectantes empregados polo público en xeral, recoméndase usar lixivia diluída 

en auga (como mínimo o 1%) e recén preparada. 
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 O persoal de limpeza que o leve a cabo empregará as prendas de protección individual 

que se consideren en cada situación. 

� Avaliación de riscos 

Debido á situación epidemiolóxica mundial, non se pode descartar que o persoal da 

empresa, como a poboación xeral pode entrar en contacto con persoas infectadas con 

SARS-COV-2. 

Actualmente considérase moderado o risco global para a saúde pública en España 

avaliación das autoridades sanitarias. 

O servicio de prevención alleo de LIMPIEZAS SALGADO, propón unha metodoloxía 

para avaliar a exposición a axentes biolóxicos como ferramenta para avaliar a posible 

exposición ao Coronavirus en empresas, baseado nas indicacións, recomendacións, 

procedementos e guías facilitadas polo Ministerio de Sanidade. 

O coronavirus SARS-COV-2 é un novo virus, antes descoñecido na patoloxía 

humana, que pertence á familia Coronaviridae. 

A partir da información dispoñible actualmente e da documentación de referencia, 

decídese clasificar SEVERIDADE tan alta en todos os casos, xa que o Coronavirus é un 

axente con posibilidade de causar unha enfermidade grave cunha alta probabilidade de 

estenderse ao grupo 

Para estimar a probabilidade de entrar en contacto co Coronavirus presente no lugar de 

traballo, proponse empregar os criterios do Ministerio de saúde (Procedemento de 

actuación para os servizos de prevención de riscos laborais contra a exposición ao novo 

coronavirus). 

 En base a isto, realizarse tendo en conta a natureza das actividades e mecanismos de 

transmisión do novo Coronavirus SARS-COV-2, clasificados en tres niveis diferentes: 
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EXPOSICIÓN DE RISCO:  aquelas situacións laborais nas que se pode producir 

contacto estreito cun caso probable ou confirmado de infección por SARS-CoV-2, 

sintomático: persoal sanitario asistencial e non asistencial, que trata un caso 

confirmado ou en investigación  sintomático, técnicos de transporte sanitario, se hai 

contacto directo co paciente trasladado,medios de transporte da tripulación (aéreo, 

marítimo ou terrestre) que asiste durante a viaxe a caso sintomático dunha área de risco. 

Situacións en que a contacto estreito cun caso sintomático (por exemplo, reunións de 

traballo). 

EXPOSICIÓN DE BAIXO RISCO: aquelas situacións laborais nas que a relación 

pode ser ten cun caso probable ou confirmado, non inclúe un contacto estreito. Persoal 

sanitario cuxa actividade non inclúe un contacto estreito co caso confirmado 

(Acompañamento de persoas para o traslado, armarios, padiolas, traballadores de 

limpeza ...),laboratorio responsable de probas de diagnóstico virolóxico, persoal non 

sanitario que teña contacto con material sanitario ou residuos posiblemente 

contaminados, axuda no fogar contactos asintomáticos. 

BAIXA PROBABILIDADE DE EXPOSICIÓN:  Traballadores sen atención directa 

ao público, ou a máis de dous metros de distancia, ou cunha medida de protección 

colectiva que evite o contacto (mampara ou vidro, separación de cabina de ambulancias, 

etc.): persoal administrativo, técnicos de transporte sanitarios con barreira colectiva, sen 

contacto directo co paciente, condutores de transporte persoal público, seguridade, 

policía / gardas civís, persoal aduaneiro, bombeiros e persoal rescate ou outros traballos 

que non supoñan risco de exposición profesional ao virus SARS-VOC-2. 

Contacto estreito  de casos posibles, probables ou confirmados significa: 

- Calquera que prestou atención mentres o caso presentase síntomas: traballadores e 

traballadores sanitarios que non utilizaron as medidas de protección, membros da 

familia ou persoas adecuadas que teñen outro tipo de contacto físico similar; 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID 19  

Data: 13/05/2020 
Versión: 5 

 

 
 

LIMPIEZAS SALGADO SL  
Pol. Ind. Novo Milladoiro-Rúa Palmeiras, 110B                                                     
15895 Ames (A Coruña)                                                                                                                                                                                                                

T 981 599 089 F 981 593 887 
info@salgado.gal                                                            www.salgado.gal 

 

 

- Convivintes, familiares e persoas que estiveron no mesmo lugar que un caso 

presentaba síntomas a menos de 2 metros de distancia durante un tempo de polo 

menos 15 minutos 

 

Finalmente, a relación entre gravidade e probabilidade estimada, SEN TER EN CONTA 

AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN EXISTENTES,  determinarán o 

nivel de risco potencial segundo a seguinte táboa: 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 

1) Limpiezas Salgado pon a disposición dos seus traballadores a AVALIACIÓN DE 

RISCOS, que se pasa a resumir a continuación,  no noso PORTAL DO 

TRABALLADOR, sito na páxina web: www.salgado.gal, e o que todos os nosos 

traballadores teñen acceso con un usuario e contrasinal propio.  

 

 

2) Limpiezas Salgado pon a disposición dos nosos traballadores os seguintes curso on 

line de unha hora de duración :  

 

• CURSO sobre aspectos Informativos e Preventivos do  SARS-CoV-2. 

Aspectos Xerais 

• CURSO sobre indicaciones de índole preventiva e sanitaria frente al 

SARS-CoV-2 

Para solicitar estes curso basta con enviar un correo electrónico a info@salgado.gal 

indicando o nome completo e dni do traballador, así como un enderezo de correo 

electrónico.  
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RESUMO AVALIACIÓN DE RISCOS: RISCO MODERADO 

 
BAIXA PROBABILIDADE 
DE EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
Traballadores sen atención 
directa público, ou a máis 
de dous metros de distancia 
distancia ou con medida 
protectora colectivo que 
evite o contacto (pantalla 
vidro, separación de cabina 
ambulancia etc.): persoal 
técnicos administrativos, de 
transporte sanitarias con 
barreira colectiva, sen 
contacto directo co 
paciente, condutores de 
transporte público, persoal 
de seguridade, policía / 
gardas civís, persoal 
aduaneiro, bombeiros e 
persoal de rescate ou outros 
postos de traballo que non 
supoñan risco de exposición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODERADO  

 
RESUMO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- Manter a distancia social de 2 metros e reforzarse 
medidas de hixiene persoal en todas as áreas de traballo e 
contra calquera escenario exposición 
 
- Hixiene das mans 
 
- Hixiene respiratoria  
 
-Implementar as medidas técnicas (por exemplo, 
illamento, recinto, barreiras físicas, etc.) necesarias para 
minimizar o contacto entre persoas traballadoras e entre 
estas últimas e potenciais clientes ou público que poida 
acudir ao seu lugar de traballo 
 
- Ante a imposibilidade de manter a distancia de 
seguridade de 2 metros, usarase unha máscarafiltro 
automático FFP2 UNE-EN149) e luvas de protección 
UNE-EN ISO374.5. Respecto aos EPIS engadese un 
anexo de alternativas ante a escasez de estos medios.  
 
- Implementar as medidas necesarias para minimizar o 
contacto entre traballadores e traballadores entre estes 
últimos e os potenciais clientes ou público que poida 
asistir ao seu lugar de traballo. 
 
- Dispoñer de dispensadores de solución xabonosa e / ou 
alcohólica no lugar de traballo desinfectante 
 
- Ter no lugar de traballo caixas de panos e recipientes 
desechables eliminación 
 
- Por disposición dos traballadores instrucións e normas 
de prevención 
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RESUMO AVALIACIÓN DE RISCOS: RISCO MODERADO 

 
BAIXA PROBABILIDADE 
DE EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACION, 
ADMINISTRATIVOS, 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
DEPENDIENTE 
GERENTE 
ENCARGADO 
LIMPIADORES/AS - 
LIMPIEZA GENERAL Y 
GRANDES RECINTOS 
PEÓN - PEÓN 
ESPECIALISTA - 
ESPECIALISTA, 
ENCARGADO XERAL -
EQUIPO MÓVIL- 
LIMPIEZA HOTELES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODERADO  

 
RESUMO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- Evitar o contacto estreito con persoas que presenten 
signos de afección respiratoria como a tose e / ou 
estornudo Respecta as distancias mínimas establecidas de 
2 metros. 
 
- Observar o seu propio estado de saude antes a posible 
aparición de algún síntoma 
 
- Reforzar a limpeza e desinfección dos lugares de 
traballo e dos equipos. É fundamental asegurarse correcto 
limpeza de superficies e espazos, intentando realizar unha 
limpeza diaria de todas as superficies, salientando as de 
contacto frecuente como os botóns das portas, varandas, 
puntos de luz etc.  
 
- Usar medios seguros para a recollida, almacenamento e 
eliminación de residuos traballadores. 
 
- Sempre que sexa posible, evite compartir material de 
oficina, equipos e ferramentas (especialmente en 
casos nos que non usan luvas). 
 
- Ventilar frecuentemente os diferentes espazos do lugar 
de traballo. 
 
- Organizar o traballo para que se reduza o número de 
traballadores expostos. Normas para evitar e reducir a 
frecuencia e tipo de contacto de persoa con persoa 
(teletraballo, evitar viaxes a lugares críticos, manter 
reunións por videoconferencia, evitar reunións 
presenciais 
innecesarios, etc.). 
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RESUMO AVALIACIÓN DE RISCOS: RISCO MODERADO 

 
BAIXA PROBABILIDADE 
DE EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACION, 
ADMINISTRATIVOS, 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
DEPENDIENTE 
GERENTE 
ENCARGADO 
LIMPIADORES/AS - 
LIMPIEZA GENERAL Y 
GRANDES RECINTOS 
PEÓN - PEÓN 
ESPECIALISTA - 
ESPECIALISTA, 
ENCARGADO XERAL -
EQUIPO MÓVIL- 
LIMPIEZA HOTELES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODERADO  

 
RESUMO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- Evitarase viaxar a zonas declaradas polo Ministerio de 
Sanidade con risco de contaxio importante, así como 
reunións con persoas que veñen destes ámbitos, 
empregando, na medida do posible, medios informáticos, 
telemáticos, ... 
 
- Informe aos traballadores que non se recomenda viaxar 
a zonas de risco a menos que o sexa estrictamente 
necesario. 
 
- Informar aos traballadores que se consideran 
traballadores sensibles persoalmente e grupos vulnerables 
para COVID-19 a persoas: con diabetes, enfermidades 
cardiovasculares, incluída a hipertensión, enfermidade 
crónica do fígado, enfermidade pulmonar crónica, 
enfermidade renal crónica 
 
- Ao viaxar fóra do lugar de traballo a outras 
empresas: 
- Manter a distancia mínima de seguridade de 2 metros 
con todo o persoal. 
- Cumprir as medidas preventivas establecidas no centro. 
- Realizar medidas de hixiene persoal á saída do lugar de 
traballo. 
Se despois da visita ao lugar de traballo, o propietario 
comunica un caso probable ou 
confirmou: 
- Informar ao traballador e seguir os protocolos 
establecidos para a situación de contacto de casos 
confirmou. 
 
- Dada a posible presenza no lugar de traballo dun caso 
que presenta síntomas, use protección respiratoria e luvas 
protectoras. 
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RESUMO AVALIACIÓN DE RISCOS: RISCO IMPORTANTE 

 
EXPOSICIÓN DE BAIXO 
RISCO 
 
 
 
 
LIMPIADORES/AS - 
LIMPEZA XERAL  E 
GRANDES RECINTOS 
(SI SE REALIZAN 
TAREFAS DE LIMPEZA 
EN LUGARES NOS QUE 
SE POIDA TENER UN 
CASO PROBABLE OU 
CONFIRMADO-NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO): PEÓN - 
PEÓN ESPECIALISTA - 
ESPECIALISTA, XERAL 
E  EQUIPO MÓVIL (SI 
SE REALIZAN TAREFAS 
DE LIMPEZA EN 
LUGARES NOS QUE SE 
POIDA TENER UN 
CASO PROBABLE OU 
CONFIRMADO-NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO) 
LIMPEZA HOTELES(SI 
SE REALIZAN TAREAS 
DE LIMPEZA EN 
LUGARES NOS QUE SE 
POIDA TENER UN CASO 
PROBABLE OU 
CONFIRMADO-NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE  

 
RESUMO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- Aplique as medidas preventivas establecidas para 
BAIXA PROBABILIDADE DE EXPOSICIÓN 
 
- Limpeza e desinfección de superficies e espazos en 
contacto con casos probables e confirmado farase cunha 
solución de hipoclorito sódico cunha concentración do 
0,1%. É importante que non quede humidade na 
superficie próxima. Pódense empregar con toallitas 
desinfectante. 
 
- Traballadores incluídos neste nivel de exposición que 
entran en contacto con casos probables E / ou 
confirmados, estarán protexidos con máscaras 
autofiltrantes FFP2 ou FFP3 (UNE-EN 149), protector 
integral ou facial (UNE EN 166), roupa de protección 
biolóxica (UNE-EN 14126) tipo B e luvas para a 
protección contra microorganismos e roturas (UNE 374 
e UNE 388) 
 
- Despois da eliminación, hai que colocar os EPI 
desbotables nos recipientes axeitados para 
residuos e ser tratados como residuos biosanitarios de 
clase III. 
 
- En xeral, a recomendación é usar PPE desbotable, ou 
se non, poden  desinfectar despois do uso, seguindo as 
recomendacións do fabricante. 
 
- Use unha combinación de todas as medidas 
preventivas, non só os equipos de protección persoal 
(EPI). A aplicación dunha combinación de medidas de 
control pode proporcionar un grao adicional de 
protección. 
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RESUMO AVALIACIÓN DE RISCOS: RISCO IMPORTANTE 

 
EXPOSICIÓN DE BAIXO 
RISCO 
 
LIMPIADORES/AS - 
LIMPEZA XERAL  E 
GRANDES RECINTOS 
(SI SE REALIZAN 
TAREFAS DE LIMPEZA 
EN LUGARES NOS QUE 
SE POIDA TENER UN 
CASO PROBABLE OU 
CONFIRMADO -NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO): PEÓN - 
PEÓN ESPECIALISTA - 
ESPECIALISTA, XERAL 
E  EQUIPO MÓVIL (SI 
SE REALIZAN TAREFAS 
DE LIMPEZA EN 
LUGARES NOS QUE SE 
POIDA TENER UN 
CASO PROBABLE OU 
CONFIRMADO-NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO) 
LIMPEZA HOTELES(SI 
SE REALIZAN TAREAS 
DE LIMPEZA EN 
LUGARES NOS QUE SE 
POIDA TENER UN CASO 
PROBABLE OU 
CONFIRMADO-NON 
INCLUE CONTACTO 
ESTREITO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE  

 
RESUMO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- No caso de que se realicen tarefas de limpeza en 
lugares nos que poida haber un caso probable ou 
confirmado, os traballadores deberán lavar a roupa 
separada doutra e deberán cambiarse no centro de 
traballo.  
 
- Dada a posible presenza no lugar de traballo dun caso 
que presenta síntomas, use protección Máscara de 
filtrado respiratorio (FFP2 ou FFP3 UNE-EN149) e 
luvas de protección UNE-EN ISO374.5 
 
- A limpeza e desinfección deberán realizarse en todas 
as superficies e obxectos que teñan ou estiveran en 
contacto co caso probable ou confirmado. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID 19  

Data: 13/05/2020 
Versión: 5 

 

 
 

LIMPIEZAS SALGADO SL  
Pol. Ind. Novo Milladoiro-Rúa Palmeiras, 110B                                                     
15895 Ames (A Coruña)                                                                                                                                                                                                                

T 981 599 089 F 981 593 887 
info@salgado.gal                                                            www.salgado.gal 

 

 

GUÍA DE PROTECCIÓN PERSOAL. ESTRATEXIAS ALTERNATIVA S EN 
SITUACIÓNS DE CRISE. 

 

A CONTINUACIÓN preséntanse posibles estratexias ante a escaseza de equipos de protección 

persoal (EPI) en situación de crise. Todas elas, deben avaliarse antes da súa aplicación 

excepcional. 

O xeito óptimo de previr a transmisión é empregar unha combinación de todas as medidas 

preventivas, non un EPI só. A aplicación dunha combinación de medidas de control pode 

proporcionar un grao adicional de protección, aínda que falla ou non estea dispoñible unha 

medida. 

Este enfoque está pensado para empregarse cando os equipos de protección persoal (EPI) son 

tan limitados que xa non é posible aplicar as recomendacións existentes. Pode ser necesario 

considerar algunha destas medidas ou unha combinación delas, sempre dun xeito e un tempo 

excepcionais mentras persista  a situación de escaseza. 

Equipos de protección individual que cumpren as especificacións técnicas distintas das normas 

harmonizado, como as máscaras N95 e KN95, autorizadas polo Ministerio de Industria en base 

na Recomendación (UE) 2020/403, pódese empregar cando corresponda. 
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Equipos de protección individual 

 

� Protección respiratoria: 

 

• A protección respiratoria xeralmente recomendada que pode estar en contacto 

dentro de 2 metros con casos investigados ou confirmados é unha máscara 

autofiltrante tipo FFP2 - FFP3 ou máscara quirúrxica. 

• Débense descartar despois do uso (no caso de contacto con casos confirmados ou 

probables). Se non son desbotables, deben desinfectarse despois do uso seguindo as 

instrucións do fabricante. 

• Os equipos de protección respiratoria deben eliminarse finalmente, despois da 

eliminación doutros compoñentes como luvas, bata. 

• Os respiradores non se deben usar se ten barba, xa que a súa eficacia é reducida. 
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� Protección das mans  

 

• As luvas de protección deben cumprir a norma UNE-EN ISO 374.5, identificadas 

como protección contra o risco biolóxico e desbotables 

• Para a limpeza e desinfección de superficies que estiveron en contacto cos 

pacientes, pódense escoller máis grosos e máis resistentes ás luvas de rotura (UNE 

374 e UNE 388).  

Eliminación de luvas 
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PLAN DE ACCIÓN  

Ante a situación de alerta sanitaria e as recomendación das autoridades competentes, Limpiezas 

Salgado, comezou a implantar e segue implantado unha seria de medidas a todos os niveis de 

organización cos que buscamos contribuir a disminución do risco de expansión do virus Covid 

19. Estas actuación foron comunicadas oportunamente os traballadores, directamente ou a través 

dos seus representantes (Comité de Empresa).  

A Dirección de Limpezas Salgado traballa de maneira coordinada e colaboradora tanto co 

servizo de prevención alleo, Quirón Prevención, como co Comité de Empresa.  

A continuación pasamos a resumir as medidas adoitas pola empresa:  

1- Elaborase e mantense vivo e actualizado un protocolo de prevención do Coronavirus 

que é comunicado a todos os traballadadores a través do noso portal do empregado 

incluido na web da empresa: www.salgado.gal  

 

2- Solicitase o servizo de prevención alleo unha avaliación de riscos actualizada que se 

pon a disposición dos traballadores a través do noso portal do empregado incluido na 

web da empresa: www.salgado.gal  

 
3- Solicitase o servizo de prevención alleo un plan de actuación para a reincorporación a 

actividad (naqueles centros onde se suspendeu o servizo) POS COVID-2019. 

 

4- Recordaselle e insisteselle a todo o persoal operativo da obrigatoriedade do uso de 

luvas, de seguir as recomendación preventivas xerais, e de comunicación en caso de 

sospeita.  

 
5- Ponse a disposición de todo o persoal xabón para axeitada hixiene de mans.  

 
6- Ponse a disposición do persoal mascarillas quirúrxicas ou de tipo FFP2.  
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7- Comunicase a todos os traballadores/as a necesidade de incrementar o nivel de limpeza 

en dous sentidos fundamentais: uso de hipoclorito proporción de un 1% en todas as 

superficies e desinfección diaria de puntos de contacto e superficies clave: 

 
Exemplos de superficies clave: 

 
Tiradores e asas para portas, armarios, fiestras, etc. 
Interruptores de luz. 
Pías, aseos, grifos 
Elementos de reposición dos lavabos  
Mesas, mostradores e cadeiras. 
Periféricos informáticos (ordenador, pantalla, impresora, fax, escáner, etc.). 
Equipamento de cociña (microondas, neveira, etc.). 
Botóns e botóns para ascensores, máquinas expendedoras, caixeiros 
electrónicos,teléfonos, etc. 
Barandas  
Etc 

 
 

8- Establecer unha organización do traballo, nos casos que é posible, seguindo as 

recomendación indicadas polo Minsterio, polas que entre outras se decide: 

 

- Peche ao público temporal das nosas  oficinas e tenda sitas en Pol. Ind. Novo 

Milladoiro; Rúa Palmeiras, 110 (Concello de Ames) 

 

Para cuestións relativas a oficina ou pedidos poden contactar con nós: 

POR TELÉFONO: 981 599 089 /  663 410 173 

POR CORREO ELECTRÓNICO: info@salgado.gal. 

 

- Reorganización do equipo móvil e dotación de EPIS axeitados.  

 

- Fomento do teletraballo naqueles postos que é posible  
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9- Posta a disposición de todos os traballadores de Limpiezas Salgado de dous cursos de 

formación específicos relativo o Covid 19, en modalidad on line e de 1 hora de duración 

cada un.  

 

10- Traballase no axeitado mantemento de stock de productos de desinfección para poder 

realizar os nosos servicios con productos axeitados (estratexia de búsqueda de novos 

proveedores).  

 
11- Traballase nun sistema de pedidos efectivo para posibilitar o acceso os nosos 

traballadores dos EPIS precisos para realizar o seu traballo. 

 
12- Establece un sistema de comunicación e coordinación para actuación en caso de haber 

casos positivos dentro da empresa (do personal de administración a dirección).  

 
13- Traballase de forma pro activa o reclutamento de personal así como a análise do 

personal disponible dentro da organización para dar resposta ante eventuais situación de 

baixa ou incrementos de traballo.  
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Protocolo de limpeza lugares (non sanitarios) con probabilidade de COVID-19 

 

As medidas de contención para evitar a propagación do coronavirus SARS-COV-2 requiren 

reforzar os programas de limpeza e desinfección en tódolos centros de traballo e que 

contemplan salas, instalacións, superficies e utensilios, así como tamén oficinas, mobiliario, 

vesitarios e aseos como medida preventiva. Hai que facer especial énfasis na limpeza do 

mobiliaro e das partes de estructuras que con máis frecuencia contactan coas máns: mesas, 

tiradores de portas, pomos, sanitarios e accesorios do baño, teléfono, pasamáns de escaleiras, 

interruptores, teclados de ordenadores, tablets, mesas/mostradores, sillas… etc. 

 

Para proceder a limpeza e desinfección debe manterse en todo momento a distancia de 

seguridade cos compañeiros e o resto da poboación, sendo esta de 2 metros, conforme o 

establecido polo Ministerio de Sanidade do Goberno de España,. En caso de non poder manter 

esta distancia deberáse empregar máscara quirúrxica, ou de dispor dunha máscara FPII 

usasaráse de xeito preferente,  (non tocala mentres se usa), bata e luvas desbotables. 

 

Antes de comezar a limpar ventile ben a estancia.  

 

Para a desinfección das superficies e elementos indicados no seguinte cadro usaremos sempre 

produtos desinfectantes ou no seu defecto un produto clorado, nas proporcións indicadas. Nunca 

superaremos estas proporcións para evitar danos nas superfices de traballo. 

 A mestura debe facerse xusto no intre antes de comezar ca desinfección, non se pode deixar o 

preparado feito con antelación: 

 

- Produto desinfectante: proporción dun 3% con auga corrente 

- Produto clorado: proporción dun 1% con auga corrente  
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PRODUCTOS VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA 

Os desinfectantes virucidas autorizados poden consultarse no seguinte enlace da web do 

Ministerio de Sanidade:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Usaremos auga a temperatura ambiente, nunca auga quente. 

 

ALCANCE TEMPO PROCEDEMENTO 

CHANS 5 min. 
Utilizaráse un cubo con fregona: mollar, frotar e secar coa fregona 

escurrida. 

PAREDES 5 min. 
Utilizaráse un mollador de cristais: mollar, frotar e secar co mollador 

escurrido.  

ESPELLOS E 

CRISTAIS 
5 min. 

Utilizaráse un mollador de cristais: mollar, frotar e secar co mollador 

escurrido.  

ASEOS 

(EXCEPTO WC 

E URINARIOS) 

5 min. 

Pulverizar solución sobre BAYETA cor amárela e limpar neste orde: 

dispensadores de papel, dispensadores de xabrón, griferías, lavabos e 

duchas.  

WC 

URINARIOS 
15 min. 

Pulverizar no interior da taza e frotar coa escobilla. Pulverizar sobre a 

bayeta roxa e frotar no seguinte orde: cisterna, exterior da tapa, interior 

da tapa e exterior da taza.  

 

 

ALCANCE TEMPO PROCEDEMENTO 

MOBILIARIO: mesas, cadeiras, 

pasamáns, teléfonos, interruptores, 

pomos, manillas, etc… 

5 min. 

Pulverizar sobre baeta AZUL ou PAPEL e 

frotar. DESINGRÁS PULVERIZADOR ou 

LIMPADOR MULTIUSOS 
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ALCANCE PRODUCTO PROCEDEMENTO 

 

Todas las 

superficies 

Sistema de nebulización 

NEBULIZADOR ULV PW35 con 

peróxido de hidrógeno + OX-VIRIN 

(GEL DESINFECTANTE ESPECIAL 

COVID-19 

Nebulización de producto desinfectante 

pulverizándolo al ambiente en partículas 

microscópicas. Permite acceso a lugares 

inaccesibles de otra manera.  

 

Espazos 

exteriores  

 

 

Solución de sinfectante (lixivia ao 

0,5%)  

Pulverizadores de presión (mochilas de 

fumigación, etc…) e material textil 

desvotable 

 

• Non mesturaremos os diferentes produtos entre si, para evitar efectos non desexados. 

• Usaremos trapos limpos. Ó remate da xornada diaria lavarase e desinfectarase o 

material utilidado. Tamén poderáse utilizar panos desbotables, ou rolo de papel, ou 

cabezais de mopa desbotables para facelo que despois botarä ao lixo en dobre bolsa. 

• Comezaremosdende as zonas mais altas hacia as mais baixas, seguindo un orde para 

non deixar ninguna zona por tratar. Ó igual que faremos dende as plantas superiores 

hacia as plantas inferiores. 

• Os obxectos que non se poden limpar con solucións desinfectantes pódense limpar 

con vapor (por exemplo mobles tapizados) 

 

Limpeza de pezas de roupa que estivesen en contacto directo coa persoa afectada: 

 

• Meta toda a roupa que precise lavarse nunha bolsa. Introdúzaa noutra bolsa limpa. 

 

• Ao retirar a roupa da bolsa non a sacuda e introdúzaa inmediatamente na lavadora. 

Fágao con coidado e se é posible baleire a bolsa dentro. Lave as mans e poña en 

marcha a lavadora. Use un programa de auga quente (por riba de 60°C), senón use a 

temperatura máis alta que poida empregar segundo a prenda. 
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• Lave esta roupa separada de outra 

 

Os residuos procedentes a realización da desinfección, así coma os EPIS utilizados que sexan 

desbotables, introduciránse nun contenedor de residuos con tapa e deben ser tratados como 

residuo biosanitario clase III, se nas zonas de limpeza se presentaron casos de persoas 

infectadas. En caso contrario, pódense desbotar en bolsas de basura, cerrarse e introducilas no 

contenedor de residuos con tapa e ser etiquetados coas advertencias precisas. Serán 

eliminadas como calqueira residuo asimilable a basura urbana. 

 

El material y EPIS utilizados que no sean desechables se desinfectarán posteriormente a su 

utilización. 

 
Obxectos que se poden somerxer en auga: 
 

• Láveos con auga quente e deterxente. Póñaos a remollo separado do resto de 
utensilios que non estiveron en contacto coa persoa afectada e despois Iáveos ben e 
aclare. 
 

• Pódese usar un lavalouzas cun programa > 50°C. Neste caso pódese mesturar con 
outros utensilios non afectados pola persoa enferma. 
 

• O cubo do lixo que se use para a limpeza, terá tapa e pedal de apertura e provisto 
dunha bolsa con peche hermético. 
 

• Cando remate a limpeza retire as luvas, a bata e máscara, nesta orde e desbóteas 
nunha bolsa do lixo con peche hermético (bolsa 1) que pechará inmediatamente. Lave 
as mans correctamente. Cando vaia retirar o lixo meterá esta primeira bolsa noutra 
limpa (bolsa 2), tamén con peche hermético. 
 

• Inmediatamente despois de retirar o lixo, lave as mans de novo. 
 

• Non arrastre polo chan as bolsas do lixo ou da roupa. 
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• O lixo que se xere na limpeza eliminarase nos contedores habituais do lixo, é dicir, os 

de restos xerais, evite os específicos de vidro, papel e envases. Procure eliminar todos 

os residuos xuntos e dunha soa vez. 

 


