
 

 

 

 

INSTRUCIÓN COVID-19 CENTROS SOCIO SANITARIOS DA CONSELLERÍA DE 

POLÍTICA SOCIAL 

 

O pasado 8 de abril publicouse a modificación do Procedemento de actuación para os servizos de 

prevención de riscos laborais fronte a exposición ao SARS-CoV-2, á vista desta modificación estamos 

ante unha nova avaliación do risco de exposición atopando 3 escenarios: 

• Exposición de risco: aquelas situacións laborais nas que se pode producir un contacto 
estreito cun caso posible, probable ou confirmado de infección polo SARS- CoV-2,  
sintomático. Requirimentos: En función da avaliación específica do risco de exposición de 
cada caso: compoñentes de EPI de protección biolóxica e, en certas circunstancias, de 
protección fronte a aerosois e fronte a salpicaduras. 

• Exposición de baixo risco: aquelas situacións laborais nas que a relación que se poida ter cun 
caso posible, probable ou confirmado, non inclúe contacto estreito. Requirimentos: En 
función da avaliación específica do risco de cada caso: compoñentes de EPI de protección biolóxica. 

• Baixa probabilidade de exposición: traballadores que non teñen atención directa ao público 
ou, se a teñen, prodúcese a máis de dous metros de distancia, ou dispoñen de medidas de 
protección colectiva que evitan o contacto (biombo de cristal, separación de cabina de 
ambulancia, etc.). Requirimentos: Non é necesario uso de EPI, agás en certas situacións (falta de 
cooperación dunha persoa sintomática): 

▪ protección respiratoria 

▪ luvas de protección 

 
TRABALLADOR/A ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
O servizo sanitario do SPRL debe avaliar a presenza de persoal traballador especialmente sensible 
en relación á infección de coronavirus SARS- CoV-2, establecer a natureza de especial sensibilidade 
da persoa traballadora e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección. 
Para iso, terá en conta a existencia ou inexistencia dunhas condicións que permitan realizar o traballo 
sen elevar o risco propio da condición de saúde da persoa traballadora. 
 
Coa evidencia científica dispoñible a data 8 de abril de 2020, o Ministerio de Sanidade definiu como 
grupos vulnerables para COVID-19 as persoas con diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída 
hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento 
activo, embarazo e maiores de 60 anos. Para cualificar a unha persoa como especialmente sensible 
para SARS- CoV-2, debe aplicarse o indicado no primeiro parágrafo. Esa avaliación é a única 
actividade técnica que poderá servir de base para tomar as decisións técnico preventivas adaptadas 
a cada caso. A táboa do anexo ofrece unha Guía de actuación para a xestión da vulnerabilidade e o 
risco no ámbito sanitario e socio-sanitario. 
 
Á vista do anterior anexo podemos atoparnos ante dúas situacións de partida: 
 
1ª Centros non que non existen casos confirmados nen sospeitosos de COVID-19, nestes centros 
atopariámonos na zona NR1, polo que o persoal especialmente sensible podería seguir realizando o 
seu traballo con normalidade, seguindo as recomendacións de extremar a hixiene e utilizando 
máscara cirúrxica, esta empregarase por precaución como barreira, pois o maior risco neste 
momento é que o virus entre a través do persoal que entra e sae do centro. 



 

 

 

 

 
2ª Atoparnos con casos de residentes illados/as por sospeita e/ou positivo por COVID-19, neste 
caso habería que designar un grupo reducido de traballadores/as, por quenda, preferiblemente 
sempre os mesmos/as, este persoal preferiblemente non se atopará entre os grupos establecidos 
como traballadores/as especialmente sensibles pola vulnerabilidade ao COVID-19, aínda que  
habería que comprobar cal é a súa situación individual para poder determinar en que condicións 
podería realizar o seu traballo dentro das instalacións do centro. 
 
Ante esta segunda situación, a persoa traballadora poderá solicitarlle á dirección do centro que se 
estude a súa vulnerabilidade ante o COVID19 por sufrir unha patoloxía das sinaladas anteriormente, 
a dirección do centro realizará un informe sinalando o nivel de risco establecido no Anexo IV (NR1, 
NR2, NR3 ou NR4), das tarefas que realiza o/a traballador/a e daralle traslado ao SPRL 
(prevencion.riscos.laborais@xunta.gal) para que lle dea trámite ao servizo médico coa fin de 
determinar, á vista do informe e da patoloxía que padece o traballador/a (O/A traballador/a deberá 
estar en posesión dun informe médico que lle será requirido polo persoal médico), se pode continuar 
realizando o seu traballo, os EPI´s necesarios no seu caso, se pode ou non entrar en zona COVID19, 
ou se procede tramitar a baixa por IT como persoal especialmente sensible ou solicitar a prestación 
de risco para o embarazo e lactación natural no caso de tratarse de traballadoras embarazadas ou 
en período de lactación. 
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ANEXO IV: GUÍA DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE E O RISCO NO ÁMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO 
 

Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidade ≥ 2 aspectos 

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cáncer en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

 
Mayores de 60 años 

Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

 
Embarazo 

Sen complicacións nin 
comorbilidades 

Con complicacións ou comorbilidades 
 

1 3 3 3 1 4 4 4 
 

 

NR1 (Nivel de risco 1): Similar a risco comunitario. Tarefas en áreas non COVID, tanto asistenciais como de soporte estratéxico. 

NR2 (Nivel de risco 2): Entrada en zonas COVID tarefas con pacientes posibles, probables ou confirmados, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación 

directa sobre paciente, por exemplo, reparto de comida, limpeza, traslado de pacientes, etc. 

NR3 (Nivel de risco 3): Entrada en zonas COVID con asistencia directa a pacientes ou intervención directa con casos posibles, probables ou confirmados, con EPI 

adecuado e sen manter a distancia de seguridade, incluída a mobilización de pacientes e aseo. 

NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais, sanitarios ou non sanitarios, que deben realizar manobras xeradoras de aerosois (RCP, intubación, extubación, etc.). 
 

1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanece na súa actividade laboral habitual. 

2 
Continuar actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a pacientes posibles, probables o confirmados por COVID 19, con EPI´s 
adecuados. Non pode realizar manobras xeradoras de aerosois. 

3 Continuar actividade laboral en zona NON COVID. 

4 Precisa Cambio de Posto de Trabajo e, de non ser posible, tramitar IT como Traballador Especialmente Sensible o PREL. 
IT: incapacidade temporal. PREL: prestación risco embarazou lactancia. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLICITUDE PARA O ESTUDO DA VULNERABILIDADE FRONTE AO COVID-19 

INFORMACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: 
 

Consellería: 

Centro de Traballo/ Unidade Administrativa: 

Responsable do Centro:                                                                             Núm. Teléfono: 

Nome e apelidos do traballadora/a: 

Posto de traballo: 

Data de nacemento: 

DNI: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

INFORME DE NIVEL DE RISCO DO POSTO DE TRABALLO ATENDENDO AO ANEXO 
 

 NR1 (Nivel de risco 1): Similar a risco comunitario. Tarefas en áreas non COVID, tanto asistenciais como de 

soporte estratéxico. 

 NR2 (Nivel de risco 2): Entrada en zonas COVID tarefas con pacientes posibles, probables ou confirmados, 

mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre paciente, por exemplo, reparto de 

comida, limpeza, traslado de pacientes, etc. 

 NR3 (Nivel de risco 3): Entrada en zonas COVID con asistencia directa a pacientes ou intervención directa 

con casos posibles, probables ou confirmados, con EPI adecuado e sen manter a distancia de seguridade, 

incluída a mobilización de pacientes e aseo. 

 NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais, sanitarios ou non sanitarios, que deben realizar manobras xeradoras de 

aerosois (RCP, intubación, extubación, etc.). 

Breve descrición do posto: 

 

 

 

A persoa solicitante declara baixo a sua 
responsabilidade que sofre algunha das patoloxías/ 
situacións determinadas polo Ministerio de 
Sanidade como grupos vulnerables (deberá 
dispoñer do informe médico que o acredite que lle 
será solicitado polo servizo de prevención) 
 
 
 
Asdo. polo traballador/a.:_____________________ 

Persoa Responsable do centro de traballo/ Unidade 
Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: __________________________________ 

 


