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GUÍA PARA UNHA CORRECTA REINCORPORACIÓN 
Ó POSTO DE TRABALLO NO CRD DE OURENSE 

TRALO PERÍODO DE CONFINAMENTO ESTRICTO 
 

Coa fin de facilitar unha axeitada reincorporación ós postos de traballo nas diferentes fases do 

período de “desescalada”, mantendo as debidas garantías de seguridade, este documento será de 

obrigado coñecemento e cumprimento por todos/as os/as traballadores/as, polo seu beneficio 

individual e colectivo. 

Estas indicacións poderán sufrir progresivas modificacións segundo as instruccións das 

autoridades sanitarias e laborais en función da situación epidemiolóxico-sanitaria. Todalas 

alteracións deste documento serán debidamente comunicadas para facilitar o seu coñecemento e 

axeitado cumplimento. 

 

1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO DE TRABALLO 

Deben organizarse as tarefas, así como os fluxos de persoas, para garantir que se podan cumplir as 

medidas hixiénicas e de distancia interpersoal recomendadas. 

1. Darase prioridade á realización de teletraballo naquelas tarefas nas que sexa posible. 

2. Velarase polo mantemento da distancia interpersoal de seguridade entre os traballadores, procurando 

unha distancia mínima de entre 1,5 - 2 metros. Para que sexa viable e práctico manter esta medida, 

realizaranse as adaptacións e modificacións das dependencias que sexa preciso, así como a 

reorganización das quendas para evitar na medida do posible a coincidencia de traballadores e dos 

calendarios, para agrupar na medida do posible as máximas xornadas de traballo nun mismo período 

continuado. 

3. Proporcionaranse ós traballadores os productos de hixiene de mans (auga+xabón e/ou solución 

hixienizante, dispoñibles no seu posto e en zonas comúns) e respiratoria (mascarilla cirúrxica). Naqueles 

casos nos que sexa necesario ou recomendable algún outro equipo de protección facilitarase tamén. 

4. Garantirase a axeitada limpeza das instalacións, organizandose o servizo de limpeza antes ou despois 

dos horarios de traballo. Igualmente, cada traballador deberá velar pola limpeza do seu propio posto. 

5. Minimizaranse as visitas externas ó centro, priorizando as comunicación telemáticas e debendo manter 

naquelas visitas que se produzan o máximo celo coas medidas hixiénicas e de distancia interpersoal 

dos visitantes.  
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2. ASISTENCIA Ó CENTRO DE TRABALLO 

Deben extremarse as precaucións para evitar riscos nos desprazamentos e derivados da asistencia ó centro. 

1. Non deberán acudir ó posto de traballo as persoas que, no momento ou dende a súa última presencia 

no centro de traballo, presenten síntomatoloxía respiratoria, temperatura maior de 37,5 ºC ou malestar 

xeral. Previamente deberán contactar, preferentemente por vía telemática, co seu médico de atención 

primaria que lle dará as indicacións axeitadas. Pode ser recomendable a medición de temperatura antes 

de encamiñarse ó traballo. 

2. Aqueles traballadores que consideren que presenten perfil de risco para enfermidade grave por Covid-

19, segundo as indicacións das autoridades sanitarias para persoal especialmente sensible en ámbito 

non sanitatio/sociosanitario, deberán seguir o procedemento de valoración posto en marcha polas 

autoridades laborais. 

3. O desprazamento ó centro de traballo, na medida do posible, realizarase en vehículo privado e 

preferentemente de maneira individual respectando canto menos as indicacións ó respecto das 

autoridades. No caso de viaxar en transporte compartido con non convivintes ou en transporte público 

deberase facer hixiene de mans unha vez abandonado o vehículo. No caso do transporte público é 

recomendable evitar aglomeracións, podendo para eso na medida do posible buscar un horario máis 

axeitado non que non se de tanta masificación. Nos desprazamentos a pe deberase velar polo 

mantemento da distancia interpersoal de seguridade. 

 

3. ACCESO Ó CENTRO DE TRABALLO 

Deben extremarse as precaucións para evitar a entrada da enfermidade no entorno de traballo. 

1. Na entrada do centro colocaranse de maneira visible e accesible as indicacións necesarias para a 

incorporación e realización do traballo diario en condicións de seguridade. 

2. Á entrada e saída do centro de claquera persoa será preciso realizar unha correcta hixiene de mans 

cos medios habilitados para tal fin. 
3. Poderá realizarse control de entrada mediante a presenza física de persoal á entrada do centro ou por 

medios tecnolóxicos para garantir que únicamente acceden ó centro os traballadores e persoas 

externas autorizados, así como para establecer un filtro da presenza de signos de enfermidade. 
4. Evitaranse os sistemas de rexistro de incorporación ó posto que precisen contacto con material ou 

dispositivos compartidos. De non ser posible os traballadores deberán realizar hixiene de mans antes e 

despois da súa utilización. 
5. Evitaranse as aglomeracións á entrada e saída dos turnos de traballo, debendo para eso reorganizar os 

fluxos de traballadores, as dependencias de vestiario e os horarios de incorporación ó posto para evitar  
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no máximo posible a coincidencia dos traballadores. Estableceranse con este fin sinalizacións para 

facilitar a comprensión dos fluxos e o mantemento das distancias interpersoais de seguridade. 
6. Evitarase tamén a entrada en grupo ou aglomeracións de persoas externas na medida en que o aforo e 

finalidade da visita o aconsellen. Permitirase o acceso acompañado se a situación persoal así o 

precisase. 
7. Respetaranse en todo momento as limitacións de acceso que se podan establecer a determinadas 

zonas do centro. Igualmente, evitarase a entrada nas dependencias con postos de traballo alleos ou 

sobrepasar as barreiras físicas establecidas. 
8. En todas as instalacións do centro, tanto zonas comúns como de uso individual,  será 

obrigatorio o uso de mascarilla cirúrxica en todo momento. 
9. No caso de acceso de persoas externas, deberá realizarse sempre baixo comunicación e/ou cita previa 

concertada polos medios telemáticos establecidos. Unha vez no centro daránselle as indicacións de 

seguridade oportunas (distancia interpersoal, hixiene de mans e uso de mascarilla obrigatorios) e que 

deberá respetar en todo momento. Na medida do posible limitarase a deambulación polo centro sen 

acompañamento do persoal. 
 

4. UTILIZACIÓN DO POSTO DE TRABALLO 

Deben manterse unha medidas mínimas para garantir a realización das tarefas en condicións de seguridade. 

1. Respetarase unha distancia de seguridade entre os postos de traballo que se achegue o 

máximo posible ós 2 metros, podendo ser necesaria a reestructración dos mesmos. Cando esto non 

sexa posible deberase evitar a coincidencia de traballadores en postos contiguos ou colocar mamparas 

de separación. Aínda que se garanta o distanciamento interpersoal deberase usar 

permanentemente mascarilla cirúrxica. 

2. Na atención ó público manteranse as mesmas recomendacións de distanciamento interpersoal ou 

adopción de medidas de separación e/ou hixiénicas. 

3. Evitarase o uso compartido de equipos e material de traballo. Cando eso non sexa posible deberase 

desinfectar os mesmos despois de cada uso. No caso das chaves para acceso a dependencias 

pechadas priorizarase o seu uso exclusivo por parte do persoal de conserxería. 

4. Cada vez que abandonemos ou nos reincorporemos ó posto de traballo deberase realizar hixiene de 

mans. 

5. Evitarase na medida de posible a utilización de material ou dispositivos traídos do exterior. No caso de 

que non sexa posible deberán hixienizarse previamente ou establecer un periodo preventivo sen uso, 

permanecendo mentres nun lugar apartado establecido para tal fin. 
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6. Evitarase na medida do posible a atención ó público, especialmente a efectos informativos, debendo 

facilitar para tal fin os medios de comunicación axeitados disponibles. Non caso de que a visita non se 

poda evitar procederase mediante sistema de cita previa que deberá concertarse coa debida antelación 

polos medios telemáticos que se dispoñan. 

7. No caso da recepción de documentación, deberá limitarse ó mínimo imprescindible, facilitando medios 

para a súa aportación telemática. No caso en que sexa inevitable a recepción procederase á súa 

dixitalización e almacenamento de orixinais durante un tempo prudencial nun lugar establecido para elo. 

8. Deberase procurar, unha vez finalizado o turno de traballo, deixar o posto o máis recollido posible para 

facilitar as tarefas de limpeza. 

 

5. UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS DE USO COMPARTIDO 
 

Para evitar unha posible diseminación da enfermidade en espazos compartidos tomaranse nalgúns 

deles, unha serie de medidas que deberán indicarse na entrada dos mesmos. 

 

A) SALA DE REUNIÓNS 

1. Manterase distancia interpersoal que se achegue o máximo posible ós 2 metros, debendo para 

eso limitar o aforo e reorganizar o mobiliario existente e será obrigatorio o uso de mascarilla cirúrxica. 

2. A entrada e saída realizarase  de maneira escalonanda e logo de levar a cabo hixiene de mans. 

3. Unha vez rematado o seu uso deixarase o máis recollida posible para facilitar a súa limpeza. 

4. Evitaranse na medida do posible todas aquelas reunión ou actividades formativas presenciais. 

B) VESTIARIOS 

1. Deberá manterse unha distancia interpersoal que se achegue o máximo posible ós 2 metros. 

Cando non sexa posible estableceranse turnos de uso da dependencia. Deberá usarse mascarilla 

cirúrxica sempre que sexa posible, pero evitando quitar roupa pola cabeza con ela posta. 

2. Realizarase hixiene de mans á entrada e saída. 

3. O papel de secado de mans desbotarase a un recipiente de lixo. 

4. A roupa de traballo que se lave no propio centro deberá depositarse en recipientes habilitados para tal fin 

e seguindo as indicacións que para elo se establezan. 

5. A roupa de traballo que non se lave no propio centro deberá carrexarse para o seu lavado individual 

sempre nunha bolsa. O lavado no domicilio debe realizarse segundo as indicacións das autoridades 

sanitarias. 

6. Unha vez rematado o seu uso deixarase o máis recollido posible para facilitar a súa limpeza. 
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C) BAÑOS 

1. Deberán usarse de xeito individual e con mascarilla cirúrxica. Cando non sexa posible o uso 

individual deberase manter unha axeitada distancia interpersoal. 

2. Realizarase hixiene de mans á entrada e saída. 

3. O papel de secado de mans desbotarase a un recipiente de lixo. 

E) ZONAS DE CARGA/DESCARGA 

1. Deberá manterse unha distancia interpersoal que se achegue o máximo posible ós 2 metros. 

2. Evitarase a entrada de persoas externas na medida do posible, reservando para eso zonas concretas 

delimitadas por sinalización. 

3. Toda persoa externa que acceda ó centro deberá realizar hixiene de mans e utilizar mascarilla 

cirúrxica. 

4. Sempre que sexa posible deixarase sen utilizar a mercadoría entrante durante un tempo prudencial. 

Cando non sexa posible aplicaráselle a máxima hixenización posible en función da súa tipoloxía e 

segundo as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

 

Ante calquera dúbida ou incidencia que se plantexe para a posta en práctica 
e axeitado cumplimento destas medidas debe poñerse en contacto 

inmediatamente co persoal directivo presente no centro para proceder ás 
debidas aclaracións e indicacións ó respecto. 

 
 

Versión 2.0 (21/07/2020) 
Modificacións respecto á  anterior: 1.2, 2.3, 2.3, 4.1, 5.A.1 e 5.B.1 

 

 

Médico do CRD de Ourense                                                         Director do CRD de Ourense 
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