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PROTOCOLO DE MEDIDAS COVID-19 EN LOCAIS MUNICIPAIS. 

 

 

Obxecto 

 

Este documento establece as medidas de seguridade mínimas nas actividades das 

asociacións realizadas en instalacións municipais e conveniadas do Concello de Cangas, 

co fin de priorizar o deber xeral de cautela e protección da saúde mentres perdure a crise 

sanitaria ocasionada pola COVID-19 

 

O presente documento ten un carácter complementario e subordinado as exixencias 

establecidas polas autoridades sanitarias na normativa aplicable a crise sanitaria 

derivada da COVID-19 de tal xeito que en caso de conflito entre a normativa en vigor 

ditada polas autoridades sanitarias e o presente protocolo resultará de aplicación a 

normativa vixente aprobada pola autoridade sanitaria. 

 

 

Normas Xerais do Protocolo 

 

 O presente protocolo, que será plenamente vinculante, é de obrigado 

cumprimento por parte das asociacións e colectivos usuarios da instalación 

baixo a súa exclusiva responsabilidade, e serán os responsables do cumprimento 

por parte das persoas que participen nas actividades dos citados colectivos nas 

instalacións cedidas; sen prexuízo das normas que se publiquen por parte da 

autoridade competente durante o transcurso da pandemia. 
 

 Para facilitar o coñecemento e cumprimento do contido do presente protocolo o 

Concello instalará  no punto de acceso aos centros un cartel cun resumo do seu 

contido. Sen prexuízo do anterior gardarase en cada instalación un exemplar 

integro do presente protocolo para poder ser consultado con calquera membro da 

asociación. 

 

 O aforo máximo das instalacións cedidas será o que aprobe o Concello de 

Cangas, sendo publicado para cada centro mediante a instalación de carteis á 

entrada de cada espazo. 

Para o cálculo dese aforo máximo o Concello tomará como referencia o disposto 

en cada momento polas autoridades sanitarias, sen prexuízo de que o Concello 

por motivos de cautela sanitaria poida prever medidas máis restritivas en 

consideración da saúde de todos os cidadáns e dos usuarios da instalación en 

particular. 
 

 As distintas persoas integrantes da asociación ou colectivo teñen unha 

responsabilidade para elas mesmas e para cos demais, polo que deberán cumprir 

coa máxima responsabilidade e cautela as normas hixiénico-sanitarias dispostas 

polas autoridades sanitarias. 
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 Poñerase no punto de acceso a instalación municipal o documento informativo 

de protección de datos segundo protocolo de COVID aos efectos da cobertura do 

formulario de control de asistencia ás instalacións municipais. 

 
 Eximir, expresamente, ao Concello de Cangas de calquera responsabilidade que 

traia causa do uso das instalacións cedidas por mor da situación sanitaria 

existente.  

 

Para o uso da instalación:  

 

A asociación /colectivo  deberá facer a solicitude do espazo da instalación municipal 

que pretendan usar mediante a presentación no rexistro do Concello da correspondente 

solicitude  no modelo oficial que acompaña ao presente protocolo na que se  fará 

constar o tipo de actividade, lugar, calendario e número de participantes. 

 

Esta solicitude acompañarase da declaración responsable e aceptación de condicións de 

participación e de información sobre a COVID-19 debidamente cumprimentado no 

modelo que se acompaña ao presente protocolo. 

 

Unha vez aprobada a actividade polo Concello, será responsabilidade de cada 

asociación ou colectivo, cumprir coas seguintes medidas: 

 

Previo ao inicio da actividade: 

 

Responsable Covid:  

A Asociación solicitante designará unha persoa como RESPONSABLE COVID, 

debendo ter coñecemento da normativa vixente sobre COVID-19 e coas seguintes 

funcións ao respecto das medidas de control e seguimento das persoas usuarias da 

actividade: 

 

- Ser o/a interlocutor/a co concello no tocante ao cumprimento do PROTOCOLO 

COVID. 

- Coñecer o protocolo de medidas de prevención e protección adoptadas nas 

instalacións municipais. 

- Informar á monitoraxe deste protocolo e do seu obrigado cumprimento. 

- Será o responsable de custodiar os datos das persoas asistentes as actividades, 

durante o prazo de 28 días naturais. Ditos datos poríanse a disposición 

exclusivamente das autoridades sanitarias e coa única finalidade de seguimento 

de posibles contactos de casos de COVID-19. 
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-  Instrucións de actuación no caso de contaxio: 

1. O/A responsable Covid disporá das instrucións claras de actuación 

no caso de detectar sintomatoloxía asociada ao COVID nunha 

persoas participante da actividade e/ou no caso de recibir 

notificación dun positivo confirmado ou sospeitoso dunha persoa 

participante ou nos seus contactos estreitos. 

 

2. O/A responsable Covid facilitará ás persoas usuarias un teléfono 

operativo de contacto para comunicar inmediatamente un caso de 

contaxio confirmado ou sospeitoso. 

3. Contactarase inmediatamente coas demais persoas do grupo para que 

procedan a facer unha corentena preventiva e contacten co SERGAS 

para recibir instrucións. 

4. Informará ao Concello con carácter inmediato a efectos de que se 

proceda a clausura do espazo de realización da actividade afectado 

para proceder á desinfección das instalacións tomando as medidas 

axeitadas para evitar o acceso ata que se proceda a esa clausura. 

5. Suspenderase a actividade do grupo no que se detecte o positivo 

durante 14 días. 

 

 

Medidas de prevención colectivas:  

 

No caso de instalacións cedidas, as asociacións que gocen dos espazos deberán contar 

cos seguintes medios durante o seu uso: 
 

- Dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada das instalacións. 

- Produtos de desinfección e rolos de papel desbotable para as superficies de 

contacto. 

- Contedores con tapa e pedal nas instalacións. 

- Nas salas de atención a usuarios deberán contar con mamparas de separación. 

- Cartelería informativa das medidas de prevención proporcionadas polo Concello. 

 

Desenrolo da actividade: 

 

No desenvolvemento da actividade deberán cumprirse as seguintes obrigas: 

 

 

Obrigas do/a monitor/a ao cargo das actividades: 

- Estar informado/a sobre os riscos de contaxio e propagación do COVID-19 e das 

medidas de prevención e protección adoptadas nas instalacións municipais. 

- Dotarse dos equipos de protección necesarios (máscaras homologadas, etc.) 

- Evitar aglomeracións. Informar e controlar o mantemento da distancia de 

seguridade, durante e na saída de cada sesión. Evitar o contacto físico. 

- Controlar o uso do xel hidroalcohólico na entrada e na saída da actividade.  

- Garantir medidas para evitar compartir obxectos e materiais. 
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- Manter o local ventilado durante a sesión. 

- Pasar lista en cada sesión, consignando data e participantes na sesión e facilitala 

actualizada á persoa RESPONSABLE COVID da asociación. 

- Lembrar en cada sesión as medidas de prevención do contaxio e supervisar o seu 

cumprimento por parte das persoas participantes. 

- No caso de detectar nun/ha participante síntomas de COVID-19 durante a 

sesión, procederá a apartar á persoa no espazo de illamento designado e 

contactar co 061 e coa persoa RESPONSABLE COVID da asociación, que 

contactará inmediatamente co/as responsables municipais. 

 

Nas actividades que non precisen monitor/a, será o Responsable COVID o que deberá 

velar por cumprir co aforo establecido en cada centro, a distancia interpersoal, que os 

asistentes accedan coas medidas de prevención individuais e as colectivas precisas, que 

a instalación teña unha boa ventilación durante toda a actividade e que se respecten os 

tempos de ventilación e limpeza entre actividade e actividade. 

 

Obrigas das persoas usuarias da actividade: 
 

- Obriga de informar inmediatamente a/o RESPONSABLE COVID no caso de 

detectar algún síntoma asociado co COVID en si mesmo/a ou nun contacto 

estreito do seu entorno. 

- NON asistir á actividade se detecta síntomas compatibles co COVID-19 (1), así 

como no caso de encontrarse en illamento por diagnóstico de COVID-19 ou en 

período de corentena por contacto estreito cun positivo de COVID-19. 

- Acudir á actividade con máscara e respectar a obrigatoriedade de usala en todo 

momento. 

- Empregar o xel hidroalcohólico antes de acceder ás instalacións. 

- Evitar aglomeracións na entrada e saída da actividade e respectar a distancia 

interpersoal. 

- Ser puntual. Non acudir ás instalacións con moita antelación nin despois da hora 

de inicio. 

- Depositar os efectos persoais nos lugares designados ao efecto. 

- Seguir escrupulosamente as indicacións do/a monitor/a ao respecto das medidas 

de prevención de contaxio  

 
Igualmente deberán cumprirse con todas as normas ditadas polas autoridades 

competentes en materia da crise sanitaria da COVID-19 en cada momento por mor da 

evolución da pandemia con carácter xeral e coas que se determinen para o exercicio d e 

cada actividade a desenvolver en particular. 
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Remate da actividade: 

 

1. É responsabilidade de cada asociación a limpeza e desinfección de todo o 

material, mobiliario de uso común, instalación e aseos. 

 

2. Cumprimentarase no documento de recollida de datos hora de abandono da 

instalación. 

 

3. Unha vez finalizada a actividade deberá informar ao Responsable COVID 

designado de calquera circunstancia xurdida ao longo da actividade susceptible 

de ter en conta por mor da extraordinaria situación sanitaria (abandono 

anticipada da actividade, síntomas de posible enfermidade e calquera incidencia 

que puidera ser de relevancia). 

 
Calquera incumprimento do recollido neste protocolo será motivo suficiente para a 

retirada do título habilitante para o uso da instalación.  

 

- 

 - 
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ANEXO: Solicitude de uso de espazos  
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ANEXO: Declaración responsable e aceptación  de condicións de participación e 

de información sobre a COVID-19 
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ANEXO: Información sobre Protección de Datos - Covid-19 
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ANEXO: Formulario de control de asistencia ás instalacións municipais conforme 
protocolo básico de actuación Covid-19 
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ANEXO: Resume do protocolo  
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 (1) Síntomas compatibles con COVID-19: 
Infección respiratoria (febre, malestar xeral, cansazo, tose ou dificultade para respirar). 

Non acudir directamente ao centro sanitario: Chamar ao 061. Para solicitar 

información xeral sobre o novo Coronavirus: teléfono 900 400 116 

Centro de Saúde de Referncia : Centro de Saúde de Cangas. Teléfono 986392231 

Contacto: Benigno Villoch Salgueiro 

Caso sospeitoso: Calquera persoa con cadro clínico de infección respiratoria aguda de 

aparición súbita e de calquera gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de alento, entre 

outros. Ante a presenza doutros síntomas atípicos como a odinofaxia, anosmia, ageusia, 

dores musculares, entre outros, é importante buscar outros indicios adicionais que 

apoien a sospeita da infección, e será o xuízo clínico do profesional o que determine a 

realización de probas complementarias, agás que se trate dun contacto estreito dun caso 

confirmado, que ante a aparición de calquera deses síntomas será tratado como caso 

sospeitoso. 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV 

 

ANEXO: Decálogo como actuar no caso de ter síntomas de Covid-19 

 

 
 
 
 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

