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PREVENCIÓN E SAÚDE LABORAL  
ANTE O CORONAVIRUS NO COMERCIO

Persoas Sensibles
Identificar ao persoal 
traballador especialmen-

te sensible e adoptar as medidas 
específicas para minimizar o risco 
de contaxio cando teñan que acu-
dir ao centro de traballo.

Información
Difundir as recomenda-
ción da autoridade sani-

taria e do servizo de prevención 
ante o coronavirus con especial 
atención ás vías de transmisión e 
as medidas de prevención e pro-
tección adoptadas.

Febre
Non ir traballar con fe-
bre (>37º) ou síntomas 

respiratorios ou se houbo contacto 
próximo cunha persoa infectada.

Desprazamento
Os desprazamentos fa-
ranse mellor de forma 

individual, se non, só unha persoa 
por fila. No transporte colectivo 
precísase o uso de máscara.

Sinalizar
Sinalizar no chan as dis-
tancias a respectar e de-

finir camiños para desprazarse con 
seguridade.

Espazos reducidos
Nos comercios con pro-
badores, valorar a necesi-

dade da súa apertura e se non facelo 
de forma parcial, reforzando a limpe-
za e desinfección despois de usalos.

Pautas de Actuación
Establecer pautas de ac-
tuación ante unha per-

soa traballadora con síntomas no 
seu posto de traballo, para pro-
texela a ela e ao resto do persoal.

Pago Electrónico
Fomentar o pago por 
medios electrónicos (tar-

xeta, móbil) e o comercio online 
con servizo de entrega a domicilio. 
Se non  posible, habilitar servizos 
de recollida no comercio.

A Coruña
981 182 329
issga.coruna@xunta.gal

No Comercio
Manter 2 metros de distancia entre 
clientes, produtos e persoal.

Medidas de Barreira
Nas zonas de atención ao público, co-
mo mostradores e caixas de cobro, 

adoptar medidas de barreira (pantallas ou simi-
lares) de fácil limpeza e desinfección.

Control do Aforo
Controlar o aforo no comercio en 
función das súas dimensións: con cita 

previa, organizando a entrada da clientela por 
quendas. Indicar horario de atención preferente 
para os maiores de 65 anos.

Hixiene do Produto
Protexer o produto para 
evitar a súa contamina-

ción pola exposición e manipulación 
mediante medidas de barreira (po-
ñer fundas, pantallas, vitrinas, etc.).

Material de limpeza
Reforzar a dispoñibili-
dade de material de 

limpeza. Facilitar á clientela nos ac-
cesos solución hidroalcohólicas e 
luvas desbotables. Empregue sem-
pre produtos recomendados polas 
autoridades sanitarias, entre os 
que non se encontra o ozono.

Lavado de Mans
Facilitar o lavado fre-
cuente das mans ou o 

uso de solución hidroalcohólicas. 
O uso de luvas non debe substituír 
a hixiene das mans.

Limpeza de Espazos
Limpar e desinfectar fre-
cuentemente o local e as 

superficies que se tocan máis (mos-
tradores, pomos de portas, orde-
nador, tpv, probadores, aseos, 
etc.). Limpar a área de traballo nos 
cambios de persoal e ao finalizar a 
xornada.

Ollos, nariz e boca
Evitar tocar os ollos, o 
nariz e a boca, xa que as 

mans facilitan a transmisión, tamén 
cando se usen luvas e máscara

Máscaras
O uso de máscara hixiéni-
ca ou cirúrxica é recomen-

dable durante a estancia no comercio.

Vías Respiratorias
Cubrir as vías respirato-
rias cun pano desbotable 

ou co antebrazo ao tusir ou esbi-
rrar e desbotalo de xeito adecuado.
 

Material de Traballo 
Evitar compartir material 
como ordenadores, lec-

tores de código, etiquetadoras e 
outros, sen limpalos previamente.

EuConfioNosDeSempre#

900 815 600

ceei.xunta.gal/coronavirus

Ourense
988 386 395
issga.ourense@xunta.gal

Pontevedra
886 218 101
issga.pontevedra@xunta.gal

Santiago
881 999 332
issga@xunta.gal

Lugo
982 294 300
issga.lugo@xunta.gal


