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Desde o Centro de Día de maiores AGADEA en Santiago de Compostela, 

informámoslle do Plan de acción a seguir con respecto á estancia do seu 

familiar no centro para garantir as medidas de seguridade establecidades 

polos protocolos correspondentes. 

 
DEFINICIÓN 
 
Neste plan establécense as pautas de actuación precisas na actividade do 
centro co fin de minimizar o risco de contaxio da COVID-19. 
 
 
OBXETIVOS 
 

• Minimizar o risco de contaxio por SARS-CoV-2 nas persoas usuarias 
e profesionais do centro, tendo en conta as particularidades do 
mesmo. 

• Identificar casos sospeitosos e seguimento dos contactos estreitos. 

• Establecer unha guía de actuación para dar unha resposta eficaz no 
caso de identificación dalgún caso sospeitoso. 

A continuación, detallarase información acerca dos seguintes puntos: 
 

1. INICIO ACTIVIDADE 
2. ESCENARIOS 

 
Este Plan consta de 2 escenarios: 
 

• ESCENARIO 1. PREVENCIÓN: Todas as persoas usuarias están sen 
síntomas e non temos constancia de contacto estreito con caso 
posible ou confirmado con COVID-19. 

 

• ESCENARIO 2. SOSPEITA DE INFECCIÓN: Persoa usuaria con 
síntomas ou da que temos constancia de contacto estreito con 
caso posible ou confirmado da COVID-19. 
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En cada un dos escenarios establécense as medidas a adoptar para: 
 

1. Acceso ao centro. 
2. Adecuación de espazos. 
3. Atención a persoas usuarias. 
4. Limpeza. 
5. Medidas de prevención de riscos do persoal 

 
INICIO ACTIVIDADE 

 
Realizarase unha avaliación e rexistro diario de síntomas compatibles con 

infección por SARS-CoV-2 nas persoas usuarias ao chegar ao centro 

mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe 

no Anexo I. Enquisa clínico-epidemiolóxica COVID-19 do Plan de 

reactivación no ámbito socio-sanitario en relación coa infección polo virus 

SARS-CoV-2 publicado pola Xunta de Galicia Habilitarase un espazo no 

centro (sala de curas) para illar a aquelas persoas nas que se detecten 

síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.  

Previo ao inicio da actividade da persoa usuaria no centro, realizarase 

unha entrevista coa familia co fin de valorar os cambios existentes con 

respecto a diferentes áreas (alimentación, baño, etc.), 

cumprimentándose o Anexo II Entrevista reinicio do servizo. 

Así mesmo, as familias firmarán o Anexo IV. Declaración responsable, 

conforme se comprometen a informarnos de calquera síntoma que 

aprecien tanto na persoa usuaria como en familiares. 
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ESCENARIO 1: PREVENCIÓN 

 
1. ACCESO AO CENTRO 
 
1.1. PERSOAS USUARIAS 

 
As familias deberán esperar no exterior do centro e timbrar. Será unha 

traballadora quen se acerque a recibir á persoa usuaria á porta da 

entrada. A familia non entrará no centro (salvo excepción). 

As persoas usuarias que nos seus domicilios detecten algunha 
sintomatoloxía compatible coa COVID-19, non deben de acudir ao 
centro e deben de poñer en coñecemento do mesmo esta 
circunstancia. 
 
Se as persoas usuarias viñeran en transporte colectivo, o persoal 
acompañante da empresa de transporte acompañará á persoa usuaria 
ata a porta do centro e alí a recollerá o persoal do mesmo. Se a trae a 
familia procederemos do mesmo xeito. A familia non accederá ás 
instalacións salvo causas xustificadas. 
 
Deberán de traer do seu domicilio máscara  ou cubre bocas. Na 
medida do posible, recomendarase o seu uso durante a estancia no 
centro, tendo sempre en conta as especiais características das persoas 
usuarias. 
 
 

• Tomarase a temperatura corporal mediante termómetro de 

infravermellos, tanto á entrada como á saída do centro. En 

caso de que a temperatura nos indique febrícula ou febre 

(>37’5ºC), non se permitirá a entrada da persoa ao centro. 

• Na porta de entrada, dispoñerase de solución 

hidroalcohólica para desinfección de mans da persoa 

usuaria, spray desinfectante para calzado/alfombrilla. 
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• Indicaremos que deben de traer un calzado que 
permanecerá no centro e que se poñerá antes do acceso as 
salas comúns, no espazo destinado a tal fin (hall). 

 

• A chegada das persoas usuarias ao centro debe ser de 

maneira escalonada, de maneira que non coincidan 

aglomeración de familiares na porta, podendo establecer un 

horario de chegada para cada familia. 

• Para saír do centro, os familiares deben informar da súa 

chegada sen entrar ao centro, e unha traballadora 

acompañará á persoa usuaria ata a porta de saída. 

• Recomendase as familias que deben instalar a app móbil 
TokApp para o envío de información relativa ao seu familiar, 
como os rexistros diarios que anteriormente se enviaban en 
formato papel. Actualmente pasarán a enviarse en formato 
dixital. 

 

1.2 PERSOAL 
 
As profesionais farán un control de temperatura á entrada e á saída 
da quenda e rexistrarase no documento destinado a tal fin. 
Na medida de posible manterase a distancia de seguridade de 2 
metros ou como mínimo de 1 metro, de non ser posible 
extremaranse a medidas de hixiene e protección mencionadas no 
plan de actuación do Centro de día. 
Lavaranse as mans frecuentemente segundo as indicación. 
Lavaranse á entrada e saída ao centro, e tras a atención con 
contacto con calquera persoa usuaria ou compañeira. 
Empregarase  máscara  durante a xornada laboral. Recomendarase 
tamén o uso de pantalla protectora nos aseos e na hora do xantar. 
Emprego de luvas tal e como se viña facendo con anterioridade ao 
estado de alarma. 
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1.3. PRESENCIA DE FAMILIARES 
 

Non poderán acceder ao centro as visitas. No caso de que en 
horario do centro se precise que un familiar acceda por motivos 
xustificados (indisposición da persoa usuaria, cita médica, ou 
outras causas debidamente xustificadas) accederá só á entrada do 
centro. Deberá entrar con máscara ou tapa bocas e previa 
desinfección do calzado. Indicaráselle que non debe tocar ningún 
obxecto ou mobiliario e se o ten que facer desinfectarase 
inmediatamente. 
 
No caso extraordinario de ter que acceder ao centro, poderá facelo 
un/unha familiar por persoa usuaria. 
O/a familiar deberá lavar as mans no cuarto de baño onde estarán 
colgadas as instrucións para o lavado. 
 
Será o persoal do centro quen acompañará á persoa usuaria á 
entrada, e axudaralle, de ser o caso, a poñer a chaqueta e coller as 
súas pertenzas. Se é preciso acompañará ata a porta á persoa 
usuaria e familiar. Se precisa acompañalo/a ata o vehículo, aínda 
que non se trate dunha circunstancia que teña que ver coa COVID-
19, deberá poñerse a bata e cambiar o calzado antes de saír. 

 
             2. ADECUACIÓN DE ESPAZOS 

Adecuarase o centro para que as persoas usuarias divididas en 
grupos de como máximo 10/13 persoas, poidan ocupar estanzas 
que cumpran a distancia mínima de seguridade. 
Os grupos manterán entre si unha distancia mínima de 2 metros, e 
entre os membros do grupo unha distancia mínima de 1,5 metros. 
De non ser posible o mantemento das distancias entre os/as 
membros do grupo, extremaranse as medidas hixiénicas. 
No comedor débense manter tamén as distancias de seguridade e 
o mantemento de grupos, polo que se deberán establecer todas as 
medidas necesarias como, por exemplo, establecer mais quendas 
de comida se fose necesario. 
Uso de máscaras e pantallas de protección por parte de 

traballadores durante o servizo de comedor. 
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             3. ATENCIÓN ÁS PERSOAS USUARIAS 

Manterase o horario habitual do centro, non obstante, poderase 
concentrar o horario do centro nun horario de atención de 8 horas. 
Suspenderase o servizo de transporte excepto para aqueles casos 
nos que a persoa non poida usar un vehículo convencional ou 
outras causas de forza maior debidamente xustificadas. 
 
Informarase ás familias de que no caso de que a persoa usuaria 
teña síntomas compatibles coa COVID-19 non pode acudir ao 
centro e deberá informar inmediatamente así a Traballadora Social. 
 
Farémoslle entrega desta Guía para as familias que conten  
información relevante sobre o Plan de actuación, co fin de 
concienciar na prevención do contaxio da COVID-19 e obter a súa 
necesaria colaboración para o cumprimento do mesmo. 
 
Quedan suspendidas as actividades externas que supoñan 
desprazamento de persoas usuarias. 
 
Quedan suspendidas as actividades dentro do centro que supoñan 
a entrada de persoas alleas ao mesmo. 
 
Extremarase a hixiene de mans e manterase a distancia de 
seguridade tanto entre os/as membros de cada grupo como entre 
os distintos grupos. 
 
Programaranse actividades de educación para a saúde na 
prevención de contaxios da COVID-19, sen prexuízo do continuo 
reforzo dos/as profesionais durante a atención. 
 
Adaptarase o cronograma de actividades e o plan de traballo do 
centro ás circunstancias actuais, buscando o equilibrio entre a 
prevención e unha atención de calidade tendo en conta os valores 
do centro e a filosofía de traballo. 
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No caso de realizar actividades manipulativas extremaranse as 
precaucións e desinfectaranse os materiais tras o seu uso. 
 
Controlarase a sintomatoloxía asociada á COVID-19 (tose, febre, 
sensación de falta de aire así como nalgúns casos síntomas 
dixestivos como diarrea e dor abdominal) mediante o rexistro de 
temperaturas e de control de síntomas. Farase á entrada e á saída 
do centro, e no caso de detectar alteración do estado normal da 
persoa durante a súa estadía no centro. No caso de detectar 
síntomas, seguiranse as indicacións recomendadas polas 
autoridades sanitarias. 
 
Apoio para o cumprimento das medidas de autoprotección 
(hixiene respiratoria e de mans) naquelas persoas usuarias que 
precisen apoio: Desinfección ou lavado de mans antes e despois de 
cada comida, antes e despois de acudir ao cuarto de baño e 
despois de manipular calquera obxecto. 
 
Verificar e insistir no cumprimento das medidas de autoprotección 
(hixiene respiratoria e de mans) naquelas persoas usuarias 
independentes. 
 
4. LIMPEZA 
 
Na hall do centro, de día,  porase unha alfombra desinfectante ou 
unha cadeira para permitir que a persoa usuaria se sente e 
proceder á desinfección do calzado mediante produto autorizado. 
        Lavaranse as mans cada vez que cambiemos de estancia ou de 
espazo ocupado por un grupo de persoas usuarias. 
        Reforzarase a limpeza das instalacións, especialmente as zonas       
susceptibles de transmisión do virus con produtos desinfectantes. 
Nomeadamente pomos de portas, chaves da luz, timbres, 
pasamáns, teléfonos inhalámbricos, teclados e ratos de ordenador.. 
Desinfectaranse os cuartos de baño cada vez que sexan usados con 
auga e lixivia. 
Extremarase a desinfección nas superficies de contacto, mesas, 
cadeiras, sofás.. Establecerase no plan de limpeza unha 
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periodicidade que será como mínimo tres veces no día. 
Ventilaranse as dependencias do centro tres veces ao día. 
 
A limpeza farase en húmido, con desinfectante axeitado. Non se 
varrerá para non levantar po posto que podemos devolver os virus 
depositados nas superficies ao aire e aumentar o risco de contaxio. 
 
É importante deixar o menor grao de humidade nas superficies, 
pero deixaranse secar ao aire. 
Os produtos de limpeza recomendados son auga, xabón de 
superficie, lixivia, desinfectante de superficies.  
 
Empregaranse os deterxentes e produtos virucidas autorizados en 

España autorizados polo Ministerio de Sanidade para tal fin, como 

Sanytol ou Oxi-Virin ou produtos de iguales características. 

Realizarase desinfeccións de furgoneta despois de cada servizo. 

Non se permitirá a entrada nas dependencias con superficies 
húmidas ata que sequen. 
Os utensilios de comida de persoas usuarias (vaixela, cubertos, 
vasos, etc.) tal e como se fai habitualmente lavaranse no 
lavavaixelas a unha temperatura mínima de 60 º, sen excepción. 
 
Utilizaranse os produtos de limpeza habituais na zona de 
manipulación de alimentos. 
Reforzarase a limpeza a fondo dos cuartos de baño que inclúa 
todas as pezas, chan e azulexos, sen prexuízo da desinfección de 
superficies de contacto tralo seu uso.  
 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS DO PERSOAL 
 
Todo o persoal do centro debe seguir as medidas recollidas no  
Plan de actuación do Centro de día para reducir a difusión da 
COVID-19 entre as persoas que teñen contacto e buscar consello 
médico, cando a situación o precise. 
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Control de temperatura á entrada e á saída da quenda. 
Lavar as mans frecuentemente tal e como aparece na cartelería 
dos cuartos de baño. Como mínimo á entrada ao centro e tras a 
atención con contacto a calquera persoa usuaria. 
Uso de máscara hixiénica durante a xornada laboral e pantalla 
protectora, se fose necesario. Usarase unha máscara por quenda, 
rematada a cal se desbotará. 
 

 

ESCENARIO 2  
SOSPEITA DE INFECCIÓN DUNHA PERSOA USUARIA 

 

1.  ACCESO AO CENTRO 
 
1.1. PERSOAS USUARIAS: Caso sospeitoso fóra do 
centro 
 
No suposto de que a persoa usuaria ou a súa familia comunique 
algún síntoma compatible coa COVID-19, indicaráselle que debe de 
poñerse en contacto cos servizos sanitarios e proceder segundo as 
súas indicacións. Asemade, dende o centro poñerémonos en 
contacto cos servizos sanitarios de referencia para trasladarlle a 
situación e seguiremos as súas indicacións en canto a asistencia 
das persoas usuarias do grupo da persoa que ten síntomas. 
 
Os/as profesionais de referencia farán o seguimento dos casos e 
manterán informada á coordinadora do Plan (Traballadora Social) 
para, de ser o caso, reiniciar o servizo das persoas que se confirme 
que non padecen a enfermidade. 
 
1.2. PERSOAS USUARIAS: Caso sospeitoso á entrada ao  
centro 
 
Se na entrada ao centro no control de síntomas se detectan nunha 
persoa usuaria síntomas compatibles coa COVID-19 (febre, tose ou 
dificultade respiratoria) avisarase inmediatamente á familia. No 
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caso de ser unha persoa usuaria de transporte non poderá acceder 
o vehículo, e no caso de que o traia a familia indicaráselle que non 
pode quedarse. 
 
Se a persoa usuaria ten síntomas graves que requiran de atención 
urxente, avisarase ao 061 para que sexa atendida e a continuación 
informarase á familia. 
 
Dende o centro poñerémonos en contacto cos servizos sanitarios 
de referencia para trasladarlle a situación e seguiremos as súas 
indicacións en canto a asistencia das persoas usuarias do grupo da 
persoa que ten síntomas. 
 
Os/as profesionais de referencia farán o seguimento dos casos e 
manterán informada á coordinadora do Plan (Traballadora Social) 
para, de ser o caso, reiniciar o servizo das persoas que se confirme 
que non padecen a enfermidade. 
 
2. ADECUACIÓN DE ESPAZOS 
 
Manter as medidas do escenario 1. 
 
Adecuarase a sala de curas para poder illar as persoas usuarias no 
caso de sospeita de infección onde se colocará un cartel onde se 
indique que é unha zoa de illamento ou zona Covid19. 
Na estancia haberá un cubo con tapa e pedal con dobre bolsa. 
Colocarase material de hixiene para as persoas usuarias por se se 
precisara no illamento e evitar así entradas e saídas do persoal. 
 
3. ATENCIÓN A PERSOAS USUARIAS 
 
3.1. Síntomas da COVID-19 
 
Os síntomas máis comúns da nova enfermidade por coronavirus 
(COVID-19) son: febre, tose e sensación de falta de aire. Nalgúns 
casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor 
abdominal. A maior parte dos casos presentan síntomas leves. 
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3.2 Caso durante a estancia no centro 
 
Si durante a estancia no centro, no control de síntomas, se 
detectara algún en algunha persoa usuaria, separarase 
inmediatamente do grupo e levarase a sala de curas. Colocaráselle 
máscara. O resto de grupo permanecerá na estancia que ten 
destinada. 
 
Poñerémonos en contacto cos servizos sanitarios e seguiremos as 
súas indicacións. 
 
Si a persoa que ten síntomas precisa atención sanitaria urxente, 
chamarase ao 061 e seguiremos as súas indicacións, mantendo 
informada a familia. 
 
A persoa usuaria con síntomas compatibles coa COVID-19 será 
atendida por unha das traballadoras que atenden ao grupo ao que 
pertence. 
 
A traballadora que atenda á persoa usuaria colocará os EPIS (bata, 
dobre guante, mascarilla protectora, calzas e pantalla). 
Acompañaraa á sala de curas e permanecerá con ela ata que veñan 
a buscala ou sexa atendida polos servizos sanitarios. 
 
Si é a familia quen recolle no centro á persoa usuaria, a profesional 
vestida cos EPIS acompañará á porta a persoa usuaria. 
 
As profesionais de referencia farán seguimento da persoa usuaria e 
manterán informada á coordinadora do Plan. En todo caso as 
persoas usuarias non poderán regresar ao centro ata que así se nos 
sexa indicado polos servizos sanitarios de referencia. 
 
A coordinadora do Plan (Traballadora Social)  identificará e 
transmitirá a Saúde Pública todos aqueles datos que se lle 
requiran. 
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4. LIMPEZA 
 
Ademais das instrucións do escenario 1: 
 

• Limpeza e desinfección a fondo da habitación da sala de 
curas o tras o seu uso. 

• Limpeza e desinfección a fondo das estancias nas que 
estiveron as persoas que teñan síntomas. 

• Limpeza e desinfección do traxecto de saída das persoas 
usuarias. 
 
 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS DO PERSOAL 
 
Ademais das instrucións do escenario 1: 
 
A persoa que atenda á persoa usuaria 
usará bata, dobre guante, mascarilla 
protectora e pantalla de protección. 
 
Unha vez que a persoa usuaria con sospeita da COVID-19 xa non 
está no centro, o/a traballador/a quitará os EPIS dentro da estancia 
de illamento, desbotaraos no cubo con tapa e dirixirase ao aseo 
para ducharse e cambiar o uniforme. 
 
Cando se realice a limpeza desta estancia colocaranse tamén EPIS, 
cando remate desbotaranse na papeleira de dentro da estancia e 
desbotaranse en dobre bolsa xunto co resto de lixo. 
 
Se algunha persoa traballadora presentara síntomas durante a súa 
quenda, avisará á coordinadora do Plan (Traballadora Social) e 
porase en contacto inmediatamente cos servizos sanitarios e 
seguirá a súas indicacións. Manterá informada á coordinadora do 
Plan. 
Se a persoa traballadora con síntomas precisara atención sanitaria 
urxente, usarase a sala de curas para a súa atención. 
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ANEXO 
 
SERVIZO DE TRANSPORTE 

 

Só se empregará o servizo nos casos imprescindibles.  

Realizarase hixiene de mans antes de entrar ao vehículo. 

A condutora utilizará máscara e luvas.  

Nos transportes de persoas en vehículos de ata nove 

prazas, incluído o condutor, poderán desprazarse dúas 

persoas por cada fila de asentos, debendo usarse 

sempre máscaras e respecten a máxima distancia 

posible entre ocupantes. 

A condutora ou a persoa auxiliar que lle poida 

acompañar, axudará as persoas usuarias no seu acceso 

e abandono do vehículo, minimizando o contacto 

físico, que se reducirá ao estritamente necesario para 

asegurar o seu benestar.  

Antes de acceder ao vehículo, os responsables do transporte 

tomarán a temperatura a persoa usuaria, e preguntarán ao familiar 

coidador polo estado de saúde do mesmo. En caso de presentar 

febre ou calquera síntoma, non se poderá acceder ao servizo da 

asociación e retornará ao seu domicilio. En caso de presentar 

temperatura corporal normal, procederase a lavarlle as mans a 

persoa usuaria cun xel hidroalcohólico antes do seu acceso.  

As persoas usuarias do transporte deberán utilizar máscara, 
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especialmente no caso de que non poida garantirse unha distancia 

interpersoal de dous metros.  

O vehículo ventilarase frecuentemente e procurarase unha 

adecuada renovación de aire cando estea a prestar o servizo de 

transporte, sen molestar as persoas usuarias. 

Á chegada ao centro, baixarase do vehículo e accederase ao centro 

de un en un (traballador + persoa usuaria). 

O vehículo aparcarase o máis próximo á porta de entrada posible 

para evitar desprazamentos pola rúa tanto das persoas usuarias 

coma do persoal traballador. 

A condutora desinfectará o vehículo despois de realizar cada 

servizo de transporte. 
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TRANSPORTE  

     Cercanía o centro 

 

ENTRADA O CENTRO 

Desinfección de calzado 
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HALL 

                  Distancia de seguridade/ Armario para calzado 

 

SALA POLIVALENTE  

Distancia de seguridade 
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SALA DE REHABILITACIÓN 

Distancia de seguridade 

 

 

 

 

*  
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SALA DE CURAS/SALA DE ILLAMENTO 

 

 

DESINFECTANTES 
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CUBOS DE PEDAL 

 

 

ASEOS 

Papel de mans/cubos de pedal 
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INFOGRAFÍAS

 

 

SINALIZACIÓN 
Distancia de 
seguridade 
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Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia 

Tipo Alzhéimer 

 

Centro de día Salgueiriños-AGADEA 

Rúa Salgueiriños de Abaixo, 15 B  

Santiago de Compostela 

Teléfono: 722 742 947 

E-mail: cdíasalgueirinos@agadea.org 

 

 


