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1. Xeneralidades 

 

1.1. Xustificación e obxecto 

 

No marco da crise sanitaria provocada pola COVID19, o NOME DO CONCELLO ten activado 

distintas liñas de acción dirixidas ao cumprimento das distintas obrigas e recomendacións das 

autoridades sanitarias, xunto con outras que teñen como obxectivo paliar as consecuencias 

económicas e sociais da mesma. 

 

Agora, na actual fase da crise, mantendo os programas de prevención e protección iniciados 

en distintos ámbitos de competencia municipal, resulta do máximo interese a activación de 

protocolos dirixidos a detectar casos ou contactos de COVID19 entre o persoal do Concello, as 

empresas concorrentes e clubs e entidades usuarias habituais das instalacións municipais, 

establecendo estratexias para a cortar unha posible cadea de contactos. 

 

Para lograr este obxectivo, implantaremos estratexias e recomendacións deseñadas polas 

autoridades sanitarias, adaptándoas ás características propias do noso Concello e da 

experiencia adquirida durante o período de elaboración dos plans de continxencia das 

instalacións e actividades municipais que incluían protocolos de actuación en caso de contaxio 

ou manifestación de síntomas compatibles coa COVID19. 

 

Facémolo adherindo ao modelo elaborado pola Cátedra de Protección Civil e Xestión de 

Emerxencia e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, da que o noso municipio 

fai parte, que nos ofrece unha ferramenta para unificar criterios na loita contra a COVID19 no 

noso entorno máis inmediato, 

 

Procuraremos a elaboración dun documento de carácter eminentemente práctico, que por un 

lado traslade ao conxunto de persoas traballadoras do Concello dunha forma clara os 

protocolos adoptados e, á vez, poida ser utilizado de forma sinxela polas persoas designadas 

para realizar os labores de actuación previstos. Así, xunto co propio plan de actuación, 

achegaremos unha serie de anexos con documentación aclaratoria e de apoio, podendo ser 

utilizada algunha dela nas campañas de concienciación dirixidas ao persoal municipal. 

 

Para logralo, o presente documento, articularase en tres ámbitos esenciais, 

 Constitución do Comité COVID19 para desenvolver e coordinar as accións previstas no 

plan. 

 Enlace do Comité COVID19 con empresas concorrentes e con entidades e clubs que 

fagan uso das instalacións municipais. 
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 Protocolo de actuación ante casos ou contactos COVID19. 

 Protocolo de actuación ante casos ou contactos COVID19 que se manifesten durante a 

xornada laboral. 

 Protocolos de actuación ante casos ou contactos COVID19 en instalacións municipais 

por parte de persoas non traballadoras. 

 Accións de difusión de medidas e de divulgación. 

 Consideracións sobre o uso do local seguro. 

 

Xa por último e loxicamente, cumpre indicar que as recomendacións contidas neste documento 

están en continua revisión e serán modificadas se a situación epidemiolóxica así o require.  
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1.2. Cuestións previas 

 

Aínda que se procurou introducir elementos de carácter xeral, resulta evidente que a 

evolución da crise é altamente dinámica e podo deixar obsoleta calquera consideración en 

pouco tempo. É por isto que recomendamos a revisión deste apartado por parte dos 

municipios que opten pola súa implantación. 

 

 Atopámonos ante unha situación altamente inestable, mais resulta evidente que 

camiñamos cara a un escenario de novo crecemento dos casos COVID19 e un aumento 

das restricións. 

 É por isto que na procura da perdurabilidade do marco da planificación implantada, 

optaremos por, ademais dun cumprimento estrito da normativa vixente, manter unha 

posición conservadora na procura de estabilidade nas medidas adoptadas. 

 Entre os primeiros cinco e sete días poden non aparecer os síntomas, polo que a persoa 

pode contaxiar a outras compañeiras e compañeiros. 

 Para evitalo, é fundamental manter as medidas preventivas adoptadas, como o uso da 

máscara adecuada de forma continuada, tapar a boca con parte interior ao tusir, lavar  

as mans frecuentemente ou reducir os contactos no marco laboral aos mínimos 

imprescindibles para o desenvolvemento das tarefas asignadas. 
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2. Glosario de termos 

 

Revisar e actualizar este apartado, se é o caso si se considera oportuno, pódense engadir 

outros termos que se contemplen no respectivo Plan do seu Concello. 

 

 

CASO SOSPEITOSO. 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 como a odinofaxia, anosmia, dores musculares, diarreas, dor 

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

infección por SARS- CoV-2 segundo criterio clínico. 

 

CONTACTO CASUAL. As persoas que estivesen no mesmo espazo pechado cun caso mentres 

era sintomático, pero non cumpran os criterios para ser considerado contacto estreito.  

 

CONTACTO ESTREITO. Referido a casos posibles, probables ou confirmados; que se 

considera nos seguintes casos: 

 Calquera persoa que proporcionase coidados mentres o caso presentaba síntomas: 

traballadores sanitarios que non utilizaron as medidas de protección adecuadas, 

membros familiares ou persoas que teñan outro tipo de contacto físico similar. 

 Conviventes, familiares e persoas que estivesen no mesmo lugar que un caso mentres 

este presentaba síntomas, a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de 

polo menos 15 minutos.  

 

CORENTENA. Separación do individuo san exposto, para evitar unha posible propagación da 

enfermidade transmisible. 

 

CORONAVIRUS. Ampla familia de virus que normalmente afectan só os animais. Algúns teñen 

a capacidade de transmitirse dos animais ás persoas. Producen cadros clínicos que van desde 

o arrefriado común ata enfermidades máis graves, como ocorre co coronavirus que causou a 

síndrome respiratoria aguda grave (SARS-CoV) e o coronavirus causante da síndrome 

respiratoria de Oriente Medio (MERS-CoV).  

 

COVID-19. É a enfermidade que causa o novo coronavirus (SARS-CoV-2).  

 

GROMO. Ocorrencia de tres ou máis casos asociados epidemiolóxicamente entre si. A 

existencia dun caso único baixo vixilancia nunha área onde non existía o padecemento da 

enfermidade considérase tamén un gromo. 
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GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE. Grupos pequenos de persoas cos que se mantén un 

contacto estreito e continuado, constituídos para evitar a propagación do virus e facilitar a súa 

trazabilidade en caso da súa manifestación. 

 

ILLAMENTO. Separación do individuo infectado durante o período de transmisibilidade, co 

obxectivo de impedir a propagación da enfermidade. 
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3. Comité COVID19  

 

Aínda que consideramos fundamental a creación de un Comité COVID19 en cada un dos 

municipios que opten pola adopción deste modelo, debemos remarcar que o que a seguir 

desenvolvemos é un modelo básico que, cada concello, debe adaptar ao seu organigrama  

e persoal dedicado ou especializado na loita fronte á COVID19. 

O modelo que achegamos a continuación é o ideal, aínda que, poderían considerarse 

suficiente, 

·Dirección do Plan. Debe recaer na persoa con maior responsabilidade no Concello, polo 

tanto a alcaldesa ou alcalde correspondente, aínda que podería delegar en outra persoa 

membro do goberno. 

·Comité COVID19. Ademais da persoa que exerza a Dirección do Plan e a Dirección Técnica 

do Plan, neste Comité poderá incorporarse unha persoa responsable da súa convocatoria, 

normalmente a persoa con responsabilidade na xestión do persoal. Segundo as necesidades, 

tamén poderían participar responsables das áreas de deportes, cultura ou calquera afectada 

polas decisións do Comité. 

·Dirección Técnica do Plan. O ideal é que esta responsabilidade sexa asumida pola persoa 

responsable de protección civil ou policía local do municipio, aínda que tamén podería ser 

asumida pola persoa que exerce no goberno municipal a área de seguridade. 

É recomendable incorporar ademais de persoas titulares, suplentes para cada un dos postos. 

 

 

Calquera plan que pretenda implantarse de forma efectiva, debe contar con persoas 

designadas para coordinar e desenvolver o conxunto de accións previstas no mesmo. No caso 

que nos ocupa, constituirase un equipo que combine as persoas con responsabilidades chave 

na xestión do persoal, con especialista na actuación de emerxencias e representantes do 

goberno municipal. 

 

O Comité COVID19 estará formado pola persoa que exerza a Dirección do Plan e as persoas 

encargadas ou especialistas de áreas de interese. 
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3.1. Dirección do Plan de Actuación  

 

A persoa que exerza como Directora do Plan é a máxima responsable municipal, neste caso a 

Alcaldesa ou Alcalde-, podendo ser substituída polos suplentes designados.  

 

Dirección do Plan Cargo 

Titular Alcalde ou Alcaldesa 

Suplente Membro do goberno municipal designado 

 

3.1.1. Funcións da Directora do Plan 

As funcións do Director do Plan son as que de seguido se indican: 

 

 Convocar aos membros do Comité. 

 Informar e coordinarse coas autoridades sanitarias  

 Analizar e valorar a situación.  

 Decidir en todo momento, xunto co Comité, as actuacións máis convenientes para 

facer fronte á emerxencia dentro do seu ámbito de responsabilidade e aplicar as 

medidas de protección adecuadas. 

 Ordenar a incorporación dos medios e recursos municipais dispoñibles aos grupos 
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de actuación. 

 Todas aquelas accións necesarias en función do risco. 

 

3.2. Comité COVID19 

O Comité COVID19 é un organismo de carácter consultivo que reúne distintos perfís con 

competencias no marco do plan. Ademais da persoa que exerza a Dirección do Plan, entre os 

membros deste, designarase unha persoa como responsable, encargada da súa convocatoria 

e coordinación, 

 

 

Responsable Cargo 

Titular Responsable de RRHH 

 

 

Ademais da responsable, o Comité estará conformado polas seguintes persoas, 

 

 Cargo 

Membro Director Técnico do Plan 

Membro Membro do goberno municipal designado 

 

En función das necesidades, poderán participar no Comité persoas especialistas en áreas 

concretas, realizando labores de asesoramento, como as persoas responsable de Servizos 

Externos, Policía Local, Padroado de Deportes, Padroado de Cultura ou o que se considere 

necesario. 

 

3.2.1. Funcións do Comité COVID19 

As funcións do Comité son as que se indican: 

 

 Analizar e valorar a situación, asesorando á Directora do Plan. 

 Realizar un seguimento das distintas situacións de casos posibles e confirmados. 

 Realizar as comunicacións coas persoas afectadas, tanto persoal do Concello como 

persoal de empresas concorrentes e membros de asociacións ou clubs usuarios 

das instalacións municipais. 

 Servir de enlace con os distintos responsables COVID19 das empresas 

concorrestes e clubs asociacións ou clubs usuarios das instalacións municipais. 
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3.2. Dirección Técnica da Emerxencia 

O Director Técnico da Emerxencia é o responsable operativo do Comité. 

 

 

Dirección Técnica Cargo 

Titular Responsable de Protección Civil ou Policía Local 

Suplente -- 

 

 

3.2.1. Funcións da Dirección Técnica da Emerxencia 

As funcións da persoa que exerza como Director Técnico da Emerxencia son as que se indican, 

 

 Asesorar á persoa que exerza á dirección do plan, directamente e como membro 

do Comité COVID19. 

 Coordinar as actuacións do grupo de actuación, coordinándose con o responsable 

do mesmo. 

 

3.3. Grupo de actuación 

O plan contempla a actuación dun único grupo de actuación, vinculado a labores de 

hixienización e desinfección. 

 

3.3.1. Funcións do Grupo de Intervención 

O Grupo de intervención estará composto por membros do CORPO QUE REALIZA AS 

LABORES NO CONCELLO. 
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4. Pautas de actuación xeral   

 

 

Achegamos a seguir as principais actuacións en función das situacións tipo que se poden 

producir con respecto á COVID19. Acompañada de cada unha das situacións, achegamos as 

principais accións a realizar. 

 

A seguir, achegamos as pautas xerais de actuación do Concello de NOME DO CONCELLO. 

Neste apartado, teremos en conta tres escenarios: 

 

Ficha Situación 

FICHA 1 Actuación en caso de manifestar síntomas. 

FICHA 2 
Actuación en caso de contacto estreito con caso posible ou sospeito 

sen manifestar sintomatoloxía e posibles evolucións. 

FICHA 3 
Actuación en caso de contacto casual con caso posible ou sospeito 

sen manifestar sintomatoloxía e posibles evolucións. 

FICHA 4 

Actuación en caso de positivo dunha persoa traballadora dunha 

empresa concorrente, club ou asociación usuaria de instalacións con 

traballadoras municipais 
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FICHA 1 ACTUACIÓN EN CASO DE MANIFESTACIÓN DE SÍNTOMAS 

 

A persoa traballadora, ante a aparición de calquera dos síntomas descritos debe 

comunicar tal circunstancia a: 

 

 Médico de atención primaria. 

 A persoa que exerza como a súa superior xerárquica e ao departamento de 

Recursos Humanos do Concello. 

 

A persoa NON DEBE INCORPORSE AO TRABALLO e debe manter illamento até que reciba 

instrucións por parte de responsable sanitario. 

 

FASE 1 ACTIVACIÓN DO PROTOCOLO 

 

 A persoa que recibe a información deberá comunicar a circunstancia ao Comité 

COVID19 do Concello. 

 O Comité COVID19 manterase á espera dos resultados da proba. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre as persoas do ámbito laboral máis 

próximo. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre as empresas concorrentes, clubs ou 

asociacións coas que a persoa con síntomas puidera ter contacto.  

 

FASE 2 EN CASO DE SER NEGATIVO  

 

 Non se adoptarán novas accións. 

 A persoa traballadora incorporarase ou non ao posto de traballo en función dio que 

determine o seu médico. 

 

FASE 2 EN CASO DE SER POSITIVO 

 

Reunirase o Comité COVID19 para realizar as seguintes accións, 

 As persoas do grupo laboral máis próximo abandonarán o centro de traballo ou 

non se desplazarán ao mesmo. 

 En función da investigación realizada na fase 1, adoptaranse decisións sobre 

persoas traballadoras de empresas concorrentes ou clubs e asociacións con as que 

a persoa tivo contacto. 

 Proporcionaránselles ás autoridades sanitarias os resultados das pesquisas e 

investigacións dos contactos da persoa que resultou positiva. 



Plan de actuación ante casos ou contactos COVID19 

Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias · Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 

 

Páxina 14 de 24 

FICHA 1 ACTUACIÓN EN CASO DE MANIFESTACIÓN DE SÍNTOMAS 

 Realizaranse labores de desinfección e hixienización do lugar de traballo da persoa 

que resultou positiva. 

FASE 3 ACTUACIÓN COS CONTACTOS 

 

 Indicarase corentena aos contactos estreitos durante os 10 días posteriores ao 

último contacto cun caso confirmado. 

 Indicarase a realización dunha PCR aos contactos estreitos. Se o resultado desta 

PCR é negativo continuarase a corentena ata o día 10.  

 Proverase aos traballadores da información adecuada para o cumprimento das 

medidas de corentena, hixiene de mans e hixiene respiratoria así como os sinais 

para a identificación precoz do desenvolvemento de síntomas compatibles coa 

COVID19. 

 Unha vez estudados os contactos e establecidas as medidas de corentena para 

aqueles considerados como estreitos, as actividades continuarán de forma normal, 

extremando as medidas de precaución e realizando unha vixilancia pasiva do 

centro. 

 Serán os médicos de Atención Primaria do SERGAS os que emitan os partes de 

baixa e alta en todos os casos de afectación por coronavirus, tanto nas situacións 

de illamento como de enfermidade a todas as persoas traballadoras que pola súa 

situación clínica ou indicación de illamento o precisen.  
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FICHA 2 
ACTUACIÓN EN CASO DE CONTACTO ESTREITO CON POSIBLE 

CASO AÍNDA QUE NON SE MANIFESTEN SÍNTOMAS 

 

A persoa traballadora sen sintomatoloxía, ante a en caso de contacto estreito con un 

posible caso, debe informar, 

 

 A persoa que exerza como a súa superior xerárquica e ao departamento de Recursos 

Humanos do Concello. 

 

A persoa NON DEBE INCORPORSE AO TRABALLO e debe manter autoillamento até que 

reciba instrucións por parte de responsable sanitario. 

 

FASE 1 ACTIVACIÓN DO PROTOCOLO 

 

 A persoa que recibe a información deberá comunicar a circunstancia ao Comité 

COVID19 do Concello. 

 O Comité COVID19 manterase á espera dos resultados da proba do contacto 

estreito. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre as persoas do ámbito laboral máis 

próximo. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre as empresas concorrentes, clubs ou 

asociacións coas que a persoa con síntomas puidera ter contacto.  

 

FASE 2 EN CASO DE SER NEGATIVO AS PROBAS DO CONTACTO ESTREITO 

 

Reunirase o Comité COVID19 para realizar as seguintes accións, 

 Indicarase corentena durante os 10 días posteriores ao último contacto cun caso 

confirmado. 

 Proverase á persoa traballadora da información adecuada para o cumprimento das 

medidas de corentena, hixiene de mans e hixiene respiratoria así como os sinais 

para a identificación precoz do desenvolvemento de síntomas compatibles coa 

COVID19. 

 Serán os médicos de Atención Primaria do SERGAS os que emitan os partes de baixa 

e alta en todos os casos de afectación por coronavirus, tanto nas situacións de 

illamento como de enfermidade a todas as persoas traballadoras que pola súa 

situación clínica ou indicación de illamento o precisen.  

 

FASE 2 EN CASO DE SER POSITIVO AS PROBAS DO CONTACTO ESTREITO 
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FICHA 2 
ACTUACIÓN EN CASO DE CONTACTO ESTREITO CON POSIBLE 

CASO AÍNDA QUE NON SE MANIFESTEN SÍNTOMAS 

Reunirase o Comité COVID19 para realizar as seguintes accións, 

 As persoas do grupo laboral máis próximo abandonarán o centro de traballo ou non 

se desplazarán ao mesmo. 

 En función da investigación realizada na fase 1, adoptaranse decisións sobre persoas 

traballadoras de empresas concorrentes ou clubs e asociacións con as que a persoa 

tivo contacto. 

 Realizarase unha investigación e seguimento dos contactos da persoa que resultou 

positivo. 

 Deberá proporcionarse ás autoridades sanitarias os resultados das pesquisas e 

investigacións dos contactos da persoa que resultou positiva. 

 Realizaranse labores de desinfección e hixienización do lugar de traballo da persoa 

que resultou positiva. 

 

FASE 3 ACTUACIÓN CON OS NOVOS CONTACTOS 

 

 Indicarase corentena aos contactos estreitos durante os 10 días posteriores ao 

último contacto cun caso confirmado. 

 Indicarase a realización dunha PCR. Se o resultado desta PCR é negativo 

continuarase a corentena ata o día 10.  

 Proverase á persoa traballadoras da información adecuada para o cumprimento das 

medidas de corentena, hixiene de mans e hixiene respiratoria así como os sinais 

para a identificación precoz do desenvolvemento de síntomas compatibles coa 

COVID19. 

 Serán os médicos de Atención Primaria do SERGAS os que emitan os partes de baixa 

e alta en todos os casos de afectación por coronavirus, tanto nas situacións de 

illamento como de enfermidade a todas as persoas traballadoras que pola súa 

situación clínica ou indicación de illamento o precisen.  
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FICHA 3 
ACTUACIÓN EN CASO DE CONTACTO CASUAL CON POSIBLE CASO 

AÍNDA QUE NON SE MANIFESTEN SÍNTOMAS 

 

A persoa traballadora sen sintomatoloxía, ante a en caso de contacto casual con un 

posible caso, debe informar, 

 

 A persoa que exerza como a súa superior xerárquica e ao departamento de 

Recursos Humanos do Concello. 

 

A persoa PODE INCORPORSE AO TRABALLO extremando as medidas de prevención e 

seguridade e reducindo na medida do posible os contactos con outras persoas traballadoras. 

 

FASE 1 ACTIVACIÓN DO PROTOCOLO 

 

 A persoa que recibe a información deberá comunicar a circunstancia ao Comité 

COVID19 do Concello. 

 O Comité COVID19 manterase á espera dos resultados da proba do contacto 

estreito. 

 

En función da evolución do caso, activaríase o protocolo da FICHA 1. 
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FICHA 4 

ACTUACIÓN EN CASO SOSPEITOSO* DE UNHA PERSOA 

TRABALLADORA DE UNHA EMPRESA CONCORRENTE OU CLUB OU 

ASOCIACIÓN USUARIA DE INSTALACIÓNS CON TRABALLADORAS 

MUNICIPAIS 

 

*Para a aplicación deste protocolo, considerarase persoa sospeitosa, aquela con síntomas compatibles 

con a COVID19 ou que mantivese un contacto estreito con un caso sospeitoso, manifeste ou non 

síntomas. 

 

A empresa concorrente, club ou asociación , ante un en caso sospeitoso, debe informar, 

 

 A persoa que exerza como a responsable do seu contrato no caso de empresas 

concorrentes. 

 A responsable do servizo ou negociado que xestiona as instalacións que utiliza, no 

caso de clubs ou asociacións. 

 

A persoa NON PODE ACCEDER AO CENTRO DE TRABALLO OU INSTALACIÓN DE 

TITULARIDADE MUNICIPAL. 

 

FASE 1 ACTIVACIÓN DO PROTOCOLO 

 

 A persoa que recibe a información deberá comunicar a circunstancia ao Comité 

COVID19 do Concello. 

 O Comité COVID19 manterase á espera dos resultados da proba do contacto 

estreito. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre o persoal municipal que tivera 

contacto con a persoa. 

 O Comité COVID19 reunirá información sobre persoas traballadoras doutras 

empresas concorrentes, clubs ou asociacións coas que a persoa puidera ter 

contacto.  

FASE 2 EN CASO DE SER NEGATIVO  

 

 Non se adoptarán novas accións. 

 A persoa traballadora incorporarase ou non ao posto de traballo en función do que 

determine o seu médico. 

 A persoa membro do club ou asociación accederá de novo as instalacións 

municipais en función do que determine o seu médico. 

FASE 2 EN CASO DE SER POSITIVO 
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FICHA 4 

ACTUACIÓN EN CASO SOSPEITOSO* DE UNHA PERSOA 

TRABALLADORA DE UNHA EMPRESA CONCORRENTE OU CLUB OU 

ASOCIACIÓN USUARIA DE INSTALACIÓNS CON TRABALLADORAS 

MUNICIPAIS 

 

Reunirase o Comité COVID19 para realizar as seguintes accións, 

 O persoal municipal que tivera contacto coa persoa abandonarán o centro de traballo 

ou non se desplazarán ao mesmo. 

 En función da investigación realizada na fase 1, adoptaranse decisións sobre 

persoas traballadoras de empresas concorrentes ou clubs e asociacións con as que 

a persoa tivo contacto. 

 Deberá proporcionarse ás autoridades sanitarias os resultados das pesquisas e 

investigacións dos contactos da persoa que resultou positiva. 

 Realizaranse labores de desinfección e hixienización do lugar de traballo da persoa 

que resultou positiva. 

FASE 3 ACTUACIÓN CON OS CONTACTOS 

 

 Indicarase corentena aos contactos estreitos durante os 10 días posteriores ao 

último contacto cun caso confirmado segundo. 

 Indicarase a realización dunha PCR aos contactos estreitos. Se o resultado desta 

PCR é negativo continuarase a corentena ata o día 10.  

 Proverase aos traballadores da información adecuada para o cumprimento das 

medidas de corentena, hixiene de mans e hixiene respiratoria así como os sinais 

para a identificación precoz do desenvolvemento de síntomas compatibles coa 

COVID19. 

 Unha vez estudados os contactos e establecidas as medidas de corentena para 

aqueles considerados como estreitos, as actividades continuarán de forma normal, 

extremando as medidas de precaución e realizando unha vixilancia pasiva do 

centro. 

 Serán os médicos de Atención Primaria do SERGAS os que emitan os partes de 

baixa e alta en todos os casos de afectación por coronavirus, tanto nas situacións 

de illamento como de enfermidade a todas as persoas traballadoras que pola súa 

situación clínica ou indicación de illamento o precisen.  
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5. Protocolo de actuación ante gromos  

 

Considerarase unha situación de gromo calquera agrupamento de tres ou máis casos con 

infección activa no que se logra establecer vínculo epidemiolóxico. En caso de producirse un 

gromo no Concello,  

 

FICHA 5 ACTUACIÓN EN CASO DE GROMO 

 

Reunirase o Comité COVID19 para realizar as seguintes accións, 

 Illamento domiciliario dos casos. 

 Identificación e corentena dos contactos de cada grupo estable ou contactos 

estreitos. 

 Estudo das relacións existentes entre os casos. Se se identificaran contactos sen 

manter as medidas de prevención e hixiene, valorarase a adopción de medidas 

adicionais como a extensión da corentena e suspensión da actividade ata 

transcorridos 10 días desde o inicio da corentena ou o tempo que se indique en 

función da evolución dos gromos. 

 Desinfección do centro 

 Continuación da actividade de forma normal extremando as medidas de prevención 

e hixiene. 

 

En todo caso, desde o Concello de NOME DO CONCELLO atenderanse e cumpriranse en 

todo momento as medidas propostas pola autoridade sanitaria. 
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6. Espazo seguro   

 

É fundamental contar con un local seguro en cada instalación para desenvolver de forma 

correcta os plans de continxencia fronte á COVID19. A seguir, achegamos algúns elementos 

fundamentais para a súa creación e funcionamento. 

 

Todo Plan de Continxencia fronte á COVID19, inclúe a necesidade de contar con un local seguro 

en cada edificio ou instalación, no que confinar casos sospeitosos mentres confirmamos o 

protocolo de actuación en función das indicacións das autoridades sanitarias. 

 

 Condicións que debe reunir o local seguro, 

 En caso de que o edificio conte con unha enfermería, pode resultar unha boa 

localización para o local seguro, sempre que, se é posible, cumpra as seguintes 

condicións. 

 Debe tratarse de un local que conte con ventilación natural. En caso de que 

conte con ventilación artificial, debemos realizar as comprobacións 

recomendadas polas autoridades sanitarias para estes sistemas. 

 O local debe estar en unha zona non moi transitada polo público, mais que á 

vez estea próxima a algunha das saídas da instalación. 

 En caso de tratarse de un edificio de varias plantas, pode ser recomendable a 

existencia de máis de un local seguro. 

 

 Materiais no local seguro, 

 Debemos reducir ao mínimo o mobiliario presente no local para que, en caso 

de ser necesaria a desinfección, esta resulte máis sinxela. 

 O local debe contar con o seguinte material, 

-Difusor de xel hidroalcólico. 

-Máscaras de protección mínima FPP2. 

-Papeleira de pedal 

 

 

  



Plan de actuación ante casos ou contactos COVID19 

Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias · Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 

 

Páxina 22 de 24 

 

 

Anexos 

 

 

 Anexo I. Directorio de comunicacións. 

 Anexo II. Documentos 

 D1. Acta de recepción do plan e compromiso de cumprimento das normas 

contidas no mesmo. 
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Anexo I  

Directorio de comunicacións 

 

 

 

COMITÉ COVID19 

Identificación Teléfono Correo-e 
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Anexo II – D1 

Acta de recepción do plan e compromiso de 

cumprimento das normas contidas nel 

 

 

Empresa/asociación  

Representante  

 

A persoa asinante, en representación da empresa ou entidade, constata a recepción do plan 

que acompaña esta acta e que se refire ás normas de actuación en caso de detección de 

posibles casos da COVID19: 

 

 entre o seu persoal que desenvolva labores en contacto con persoas traballadoras do 

Concello, no caso de empresas concorrentes. 

 entre os seus asociados, no caso de entidades usuarias de instalacións municipais. 

 

E para que conste, asino en NOME DO CONCELLO o __ de _______ de 2020 
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