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MEDIDAS PREVIAS AO INICIO DA ACTIVIDADE
INTRODUCIÓN

MEDIDAS ANTES DO COMEZO DA ACTIVIDADE

› Baseado na información e nas recomendacións da autoridade sanitaria, elabórase este
manual para as vivendas de uso turístico ante a covid-19 en réxime de alugamento completo
e que ten como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade
para garantir a saúde dos propietarios ou xestores, o seu persoal laboral e para informar
aos clientes que se aloxen nelas.

› As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e
actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable
en cada momento

› Desenvolver as medidas precisas para minimizar o risco de contaxio, tendo en conta
a natureza do negocio (afluencia e tipoloxía de clientes, servizos que se prestan, etc.).
Estas medidas deben incluír:

Para o propietario da vivenda de uso turístico
ou da persoa que a xestione

· Un protocolo de actuación ante un caso de sospeita da covid-19.

· Establecer medidas específicas dirixidas a minimizar o risco de contaxio durante a
estancia na vivenda dos clientes.

· Identificar, de ser o caso, o persoal traballador especialmente sensible á covid-19
e adoptar as medidas específicas para minimizar o risco de contaxio cando teña que acudir
ao centro de traballo.

· Realizar, previamente á apertura inicial do establecemento, unha limpeza e
desinfección a fondo utilizando desinfectantes, como dilucións de lixivia (1:50) preparados
no momento ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no
mercado e que foron autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade *

· Dar resposta ás necesidades de aprovisionamento de material.

· Revisión dos sistemas de climatización e ventilación das vivendas, para garantir unha
alta taxa de renovación de aire e o mantemento adecuado dos filtros, segundo as
recomendacións do Ministerio de Sanidade. **

· Elaboración e implementación dun protocolo específico para as persoas encargadas
de realizar tarefas de mantemento. De forma xeral, estas tarefas realizaranse sen
clientes na vivenda a menos que sexa estritamente necesario. Contarase cun rexistro dos
labores de mantemento realizadas en cada vivenda, indicando a data da asistencia e as
persoas que a realizaron.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
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MEDIDAS ANTES DO COMEZO DA ACTIVIDADE

Para o persoal traballador, de ser o caso

› Non ir traballar cando se experimenten algún dos síntomas máis comúns
compatibles con covid-19, tales como febre (> 37ºC), calafríos, tose, sensación de
falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de garganta, dores musculares, dor
de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos. Tampouco se houbo contacto próximo
cunha persoa infectada.

› No desprazamento ao traballo elixir as opcións demobilidade quemellor garantan
a distancia de seguridade de aproximadamente 1,5 metros, seguindo as indicacións
das autoridades competentes.

› Con carácter xeral débese garantir a distancia de seguridade de 1,5 m entre as
persoas traballadoras e clientes:

MEDIDAS PARA GARANTIR A DISTANCIA DE SEGURIDADE

· Evitar o saúdo con contacto físico, incluído dar a man, tanto ao resto do persoal como
a clientes.

· Na atención ao público, recoméndase para garantir a distancia, utilizar elementos de
protección ou barreira como as pantallas de separación de metacrilato ou similares, de
fácil limpeza e desinfección.

· Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, tanto cando se estea na vía
pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos pechados de uso público
ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros, nos termos indicados pola normativa vixente.

· Implantar un procedemento de limpeza e desinfección minuciosa e periódica que
inclúa as instalacións e os elementos.

· Establecer as medidas específicas dirixidas a minimizar o risco de contaxio durante a
estancia na vivenda.

Con carácter xeral débese garantir a distancia de seguridade entre
todas as persoas, sexan traballadoras, clientes ou provedoras, pois é
unha das formas máis efectivas para minimizar a propagación da
covid-19. Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento.
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MEDIDAS DE HIXIENE E LIMPEZA

Hábitos hixiénicos persoais

Hixiene e limpeza das instalacións

› Lavar as mans con frecuencia durante 40-60 segundos con auga e xabón ou utilizar
solucións hidroalcohólicas.

› Cubrir as vías respiratorias cun pano desbotable ou co antebrazo ao tusir ou
esbirrar e desbotalo de xeito adecuado.

› Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca porque as mans facilitan a transmisión.

› Cambiarse de roupa e calzado ao chegar ao posto de traballo e ao finalizar a quenda
antes de saír. Dispoñer e vestir a diario con roupa de traballo limpa.

› Deixar os obxectos persoais (incluídos móbiles) nun lugar dedicado para o efecto
(box, armario, etc.), de non ser así, desinfectalos frecuentemente.

› Non compartir equipos de traballo ou dispositivos doutras persoas (como equipo
informático, teléfono, bolígrafos, mandos de control de climatización, etc.), de non ser
posible, desinfectalos previamente.

› A limpeza e desinfección das vivendas realizarase tras o check-out de cada
cliente. Utilizaranse sempre produtos recomendados e autorizados polas autoridades
sanitarias e en condicións de seguridade segundo as indicacións do fabricante.

› A limpeza e desinfección da vivenda deberá ter en conta especificamente:

› O persoal de limpeza non accederá a prestar servizo nas vivendas sen que os
clientes saian do aloxamento, excepto en circunstancias excepcionais. Informarase
anticipadamente desta medida.

› Os carros de limpeza ou na súa falta, os útiles de limpeza, deben limparse e
desinfectarse tras cada cambio de quenda no que se utilizaron.

· A ventilación e renovación do aire das estancias.

· Limpeza e desinfección de cuartos, cociña, equipamento (neveiras, microondas etc.) e
enxoval, así como dos aseos.

· Substitución de toallas e lenzaría de cama.
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Limpeza de téxtiles

Hábitos hixiénicos na prestación do servizo

› Débese definir unha sistemática para evitar a contaminación cruzada durante a
limpeza, colocando a roupa limpa unicamente tras a limpeza e desinfección da vivenda.

› Lavaranse a unha temperatura maior de 60ºC. Débense recoller, meter nunha bolsa
e pechala ata o seu tratamento na lavandaría. Se o servizo está externalizado, débese
informar ao provedor do servizo da temperatura mínima esixida. Evitarase sacudir os
téxtiles usados e sucios.

› O uniforme só se debe utilizar durante a xornada laboral e será lavado e desinfectado
coa adecuada periodicidade seguindo o procedemento habitual. Recoméndase un lavado
a máis de 60ºC. O transporte da roupa de traballo farase nunha bolsa pechada.

› O establecemento debe prestar unha especial atención á limpeza e desinfección e
velar por que os clientes respecten as distancias de seguridade.

› Durante o servizo de recepción e acollida (Check-in)

› Contar cun protocolo específico de limpeza e desinfección para aplicar nas vivendas
nas que se aloxou un cliente confirmado ou con sintomatoloxía compatible con covid-
19.

› Dispoñer dun rexistro das limpezas e desinfeccións realizadas en cada vivenda,
no que conste o traballador que a realizou. Este rexistro debe custodiarse por un tempo
mínimo de 30 días.

· Á chegada do cliente, realizarase o rexistro de todos os ocupantes da vivenda,
verificando a identidade dos mesmos a través da documentación de identificación persoal
recollida na Lei Orgánica 4/2015 do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá.

· Dispoñer dun rexistro por vivenda no que conste o persoal que acompañou o cliente
á mesma (no seu caso), así como a data. Este rexistro debe custodiarse por un tempo
mínimo de 30 días.

· Informarase ao cliente da obriga de rexistro na Xunta de Galicia se proveñen ou
estiveron nos últimos catorce días en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por
covid-19. Esta información estará accesible na vivenda turística.

· Informarase ao cliente de que se teñen síntomas deben chamar aos teléfonos habilitados
pola Consellería de Sanidade (881 00 20 21).

https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros
https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros
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› Nas Vivendas de Uso Turístico:

› Durante o servizo de saída ou despedida (Check-out):

· Esta información estará accesible na vivenda turística (Consultar Anexo PDF Cartel
Rexistro de Viaxeiros)

· Informarase á clientela das medidas preventivas fronte á covid-19 e a obriga do uso
da máscara (Consulta Anexo PDF Carteis Medidas preventivas covid-19 e uso obrigatorio da
máscara)

· Deben facilitarse ao cliente as chaves ou tarxetas de acceso desinfectadas.

· Dispoñer de solucións desinfectantes e fomentar o pagamento con tarxeta ou outros
medios electrónicos. Desinfectar o TPV ou calquera elemento (chaves, tarxetas,
bolígrafos…) tras cada contacto.

· Eliminar folletos informativos, tarxetas, mapas, etc. de libre acceso. Facilitaranse
directamente ao cliente adecuadamente hixienizados.

· Reducir a decoración e téxtiles na medida do posible.

· Reducir o uso de alfombras.

· A papeleira do baño debe contar con bolsa e tapa de accionamento non manual.

· As mantas e almofadas nos armarios deben estar protexidas.

· As perchas, no caso de que non se ofrezan precintadas, deben desinfectarse á saída
do cliente.

· Dispoñer dos teléfonos de emerxencia e centros de saúde ou hospitais máis próximos
(públicos e privados).

· Información en papel da obriga de rexistro na Xunta, uso obrigatorio da máscara,
procedemento ante o desenvolvemento dos síntomas da covid-19 e as medidas preventivas
básicas (Consultar Anexo das medidas preventivas básicas que deben coñecer os viaxeiros)

· No proceso de check-out, con carácter preferente, o cliente deberá deixar as chaves
ou tarxetas nos aloxamentos ou nas oficinas. Posteriormente procederase á súa limpeza
e desinfección por parte da persoa encargada, que deseguido lavará as mans.

Outra das formas máis efectivas para minimizar a propagación da covid-19
son as medidas de hixiene persoal e de limpeza e desinfección do
establecemento.
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O uso de máscara non debe nunca obviar a importancia do seguimento
estrito das medidas xerais recomendadas para a prevención da infección
por covid-19, insistindo na importancia de manter a distancia de
seguridade, a hixiene de mans frecuente con auga e xabón ou solucións
desinfectantes, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ao tusir ou
esbirrar, usar panos desbotables e tirar estes tras o seu uso, así como
evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

› Informar o persoal que atende a vivenda, no seu caso, que debe quedar na casa
se ten síntomas ou se estivo en contacto estreito cun caso da covid-19. Uns dos
puntos claves na xestión do risco é a identificación e contención precoz das fontes de
contaxio.

› Informar e formar o persoal, no seu caso, sobre os riscos de contaxio e propagación
da covid-19, con especial atención ás vías de transmisión e as medidas de prevención
e protección adoptadas.

› Informar a clientela antes da confirmación da reserva para a súa aceptación, das
condicións do servizo, medidas de prevención establecidas, así como co protocolo que
este debe seguir no caso de sospeita de contaxio para a súa aceptación. Esta información
debe atoparse en polo menos nunha lingua estranxeira, considerando os principais
países de orixe dos clientes.

› Especificamente, os clientes que se hospeden en vivendas de uso turístico situadas
en edificios residenciais, plurifamiliares ou multifamiliares, onde se compartan zonas
comúns entre clientes e residentes, serán informados da obrigatoriedade de respectar
as normas das Comunidade de Propietarios do edificio. Serán informados antes da súa
chegada da obrigación do uso medios de protección para acceder ás zonas comúns (
p.e. portal, vestíbulo, escaleira, piscinas, parques infantís, etc.). Esta información
incluirase nos contratos de reserva ou se comunicará por correo electrónico ao cliente
e colocaranse carteis en zonas visibles da vivenda.

› Fomentar o uso de medios telemáticos (ordenador e dispositivos móbiles) para
xestionar as reservas, a recepción de albarás e a emisión de facturas

› O uso de máscara hixiénica ou cirúrxica é obrigatorio en todo momento, tanto
cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos
pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poida
garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros, nos termos indicados
pola normativa vixente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSOAL
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MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS

› Xestionar os residuos ordinarios do modo habitual.

› O material de hixiene persoal (luvas, máscaras ou panos) desbotaranse en papeleiras
ou contedores con tapa, pedal e bolsa recambiable e depositarase na fracción resto.

› No caso de que unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no seu
posto de traballo, será preciso illar o contedor onde depositase panos ou outros produtos
usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción resto.

MEDIDAS NO CASO DUNHA SOSPEITA DE COVID-19

› Os síntomas máis comúns compatibles coa covid-19 inclúe febre, tose e sensación de
falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber diminución do olfacto e o gusto, calafríos,
dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos.

› A maioría dos casos son leves. Existen tamén casos que non presentan síntomas
(asintomáticos). En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade
importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte.

· No caso de que unha persoa traballadora presente sintomatoloxía compatible coa
enfermidade, retirarase da súa actividade profesional, illarase e dotarase dunha máscara
cirúrxica. Contactarase cos servizos de saúde chamando ao teléfono de atención 900 400 116
ou ao médico de atención primaria.

No caso de síntomas de gravidade chamarase ao 061.

· No caso de que algunha persoa viaxeira non residente en Galicia, que non teñan un
médico de cabeceira asignado, presente algunha sintomatoloxía relacionada coa covid-19
deberán chamar ao teléfono 881 002 021 onde lles atenderán sen custo ningún. As persoas
viaxeiras que residen en Galicia e que teñan un médico de cabeceira asignado, contactará
co seu centro de saúde ou con teléfono de referencia (900 400 116), e seguiranse as súas
instrucións.

No caso de síntomas de gravidade chamarase ao 061.

· Tras a súa marcha realizarase unha boa ventilación, limpeza e desinfección dos espazos
e do resto das estancias onde estivo a persoa infectada, acorde á situación do risco. Será
preciso tamén illar o contedor/papeleira onde se depositaran os panos ou outros produtos
usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción resto.
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MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOSINFORMACIÓN QUE DEBEN COÑECER OS VIAXEIROS

› Para poder asegurar as medidas de protección desde a chegada a Galicia e facer
máis doada a súa estadía, é preciso que os viaxeiros coñezan previamente a seguinte
información:

· Rexistro de viaxeiros da Xunta de Galicia: os viaxeiros, sexan residentes en Galicia
ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos catorce días en territorios de alta incidencia
epidemiolóxica por covid-19 deben proporcionar os seus datos de contacto ás autoridades
sanitarias galegas nun prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada, independentemente
de que presente ou non síntomas compatibles coa covid-19.

Os territorios que se consideran de alta incidencia epidemiolóxica pola covid-19
actualizaranse quincenalmente. Os actuais están dispoñibles na sección para viaxeiros da
páxina do Servizo Galego de Saúde

Os datos de contacto deberán darse ou ben cubrindo o formulario que está dispoñible na
web coronavirus.sergas.gal/viaxeiros ou chamando ao teléfono 881 002 021.

· Medidas preventivas fronte á covid-19 que deben coñecer os viaxeiros:

• Obriga de máscara e mantemento da distancia de seguridade de 1,5 metros.

• Lavar as mans con frecuencia durante 40-60 segundos con auga e xabón ou utilizar
solucións hidroalcohólicas.

• Cubrir as vías respiratorias cun pano descartable ou co cóbado ao tusir ou esbirrar
e desbotalo de xeito adecuado.

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca porque as mans facilitan a transmisión.

• Chamar ao teléfono de referencia cando se teñan síntomas e non saír da casa.

· Esta información debe ser facilitada aos viaxeiros antes de chegar ao seu destino, e
estar tamén dispoñible na vivenda a súa chegada.

· Na páxina web de Sanidade existe material como carteis en diferentes idiomas que
poderían servir para poñer na vivenda de uso turístico: obriga de máscara, declaración de
rexistro, …

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs
https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs
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› Nota informativa sobre a eficacia da desinfección de equipos e produtos biocidas
para previr a transmisión da covid-19. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia:

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Documents/310/
Nota_informativa_produtos_equipos_COVID19.pdf

› Recomendacións para a apertura da actividade nas piscinas tras a crise da covid-
19. Guía do Ministerio de Sanidade:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf

› Outra información e documentación elaborada polo ISSGA:

http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Documents/310/Nota_informativa_produtos_equipos_COVID19.pdf
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Documents/310/Nota_informativa_produtos_equipos_COVID19.pdf
https://coronavirus.sergas.es/
https://coronavirus.sergas.es/
http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html
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