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1. Introdución.
O Universidade de Vigo, atendendo á seguridade sanitaria da Comunidade Universitaria e seguindo
as recomendacións do Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades, Consellería de Sanidade e
Secretaria Xeral de Universidades, establece un plan de prevención e control sanitario fronte á
COVID-19 para o curso 2020-2021 na Universidade de Vigo que ten por obxecto dar a coñecer a
información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS-Cov-2,
durante a actividade do vindeiro curso 2020-2021, na Universidade de Vigo.
Deste xeito é preciso establecer uns requisitos mínimos que garantan a calidade da docencia e da
investigación na Universidade de Vigo así como definir unha serie de medidas de prevención e control
que permitan garantir a seguridade tanto do persoal traballador da Universidade como do alumnado.
As medidas do plan xeral da Universidade, intégranse no plan de prevención e control sanitario fronte
á COVID-19 para o curso 2020-2021 2021 da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
(sede Campus, Campus Universitario de Vigo e edificio de Fundición; e sede Cidade, Torrecedeira).
Será de aplicación a todo o persoal traballador así como ao alumnado da Escola de Enxeñería Industrial
Este documento actualizarase en función da información emitida polos organismos competentes.
En función da evolución da pandemia a Universidade de Vigo contempla dous escenarios posibles
para o desenvolvemento da actividade no curso 2020-2021:

• Escenario 1: Normalidade adaptada
• Escenario 2: Peche dalgún centro ou confinamento
Escenario 1: Normalidade adaptada
Escenario no que a actividade presencial pode verse diminuída como consecuencia das medidas
sanitarias que poden limitar o aforo tanto nas aulas como outros espazos de traballo. Inflúe na
organización da actividade docente e na dos distintos Servizos da Escola de Enxeñería Industrial.
(Teranse en conta as medidas de implementación dos criterios de prevención do punto 5 deste plan)
Escenario 2: Peche de algún centro ou confinamento
Establecerase como consecuencia da aparición de casos de COVID-19 nun centro que poda implicar
o peche do mesmo ou porque as autoridades sanitarias impoñen limitacións severas de mobilidade ou
medidas de confinamento masivo da poboación como consecuencia dun rebrote da pandemia.
En base á experiencia acumulada da situación vivida no curso 2019-2020, terase previsto:

• O persoal cuxa actividade presencial é esencial para o mantemento da actividade universitaria na
Escola de Enxeñería Industrial.
• A organización do traballo non presencial tanto docente como dos restantes servizos da Escola
de Enxeñería Industrial.
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2. Identificación do Edificio/centro
Nome do centro:

Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo

Enderezo:

Rúa Maxwell, s/n.

Rúa Conde de Torrecedeira 86

Campus: Vigo

- Sede Campus, Campus Univ. de Vigo

- Sede Cidade, Torrecedeira

(e edificio de Fundición)
Código Postal:

36310 Vigo, Lagoas-Marcosende

36208 Vigo

Aforo máximo: de acordo á información facilitada polo SPRL-UVigo
- Sede Campus (ed. Fundición)
4281

(625)

- Sede Cidade
3386

Aforo COVID-19: de acordo á información facilitada polo Grupo de Expertos COVID-19-UVigo
- Sede Campus (ed. Fundición)
3080

(328)

- Sede Cidade
1736

3. Principios básicos para a prevención da transmisión.
En tanto non exista profilaxe ou un tratamento eficaz, a mellor maneira de previr a enfermidade é
evitar o contacto entre persoas e cumprir coas medidas de hixiene e limpeza e apelar sempre á
responsabilidade individual e colectiva para evitar a transmisión.
É imprescindible reforzar as medidas de hixiene persoal en todos os ámbitos de traballo e fronte a
calquera escenario de exposición. En particular, destácanse as seguintes medidas:

• Lavaranse as mans frecuentemente con auga e xabón durante un mínimo de 40 segundos. A
hixiene de mans é a medida principal de prevención e control da infección.
• Etiqueta respiratoria:
- No caso de tusir e/ou esbirrar, taparse cun pano de papel e tiralo tras o seu uso. No caso de
non ter un pano de papel, utilizarase a parte interna do cóbado para non contaminar as mans.
- Evitarase tocar o nariz, a boca e os ollos, nin con luvas nin sen elas. As mans facilitan a
transmisión.
- Practicaranse bos hábitos de hixiene respiratoria.
• Evitarase o contacto físico nos saúdos. Manterase o distanciamento físico de a lo menos de 1,5
metros.
Nos casos puntuais nos que non se poida garantir a distancia de seguridade será obrigatorio o uso de
máscara (ou en tódolos casos, de existir normativa/directriz de orde superior a este Plan que o indique).
A obrigatoriedade non será aplicable nos seguintes casos:
a.
b.
c.

Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida agravarse polo uso de
máscara.
Persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente
xustificados.
Persoas en situación de discapacidade ou dependencia que non poidan quitarse a máscara se
o precisan.
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d.
e.

Persoas que presenten alteracións de conducta que fagan inviable a súa utilización.
Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o
uso da máscara.

Nestes casos será necesario adoptar medidas organizativas ou de protección como respectar sempre a
distancia interpersoal como mínimo de 1,5 metros, usar pantalla facial, etc..

4. Medidas de actuación para o persoal que presenta síntomas e
para o persoal sensible.
Tanto o PDI, PAS, alumnado como o persoal de empresas externas afectado pola enfermidade
COVID-19, que presente síntomas asociados a esta (tose, febre, dificultade para respirar, perda de
olfacto e/ou do gusto, diarrea, dor de garganta, dor muscular, dor de peito ou cansazo xeneralizado),
que se lles diagnosticara a enfermidade e non finalizara o período de illamento requirido, ou que estea
en corentena por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID19 nos últimos 14 días, non poderá á Escola de Enxeñería Industrial e terá que comunicalo á persoa
ou persoas da Escola de Enxeñería Industrial encargadas dos aspectos relacionados ca COVID-19.
Colocaranse carteis a entrada da Escola de Enxeñería Industrial para advertir aos asistentes que non
accedan a este se están na situación descrita anteriormente.
Se durante a actividade da Escola de Enxeñería Industrial alguén presenta síntomas que puideran estar
asociados ca COVID-19, contactarase coa persoa ou persoas do centro encargadas dos aspectos
relacionados ca COVID-19. Acompañaráselle a unha sala da Escola de Enxeñería Industrial elixida
previamente, facilitaráselle unha máscara cirúrxica ou preferentemente una máscara FFP2 para esa
persoa e outra para a persoa que a acompañe e se avisará á familia que debe contactar co seu centro
de saúde ou co teléfono de atención á COVID-19 (900400116). No caso de que estea nunha situación
de gravidade ou teña dificultade para respirar avisarase ao 112. Non poderá volver a actividade
presencial na Escola de Enxeñería Industrial ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.
Na Escola de Enxeñería Industrial destinarase unha sala para dito fin que contará cunha ventilación
adecuada, máscaras cirúrxicas, luvas, solución alcohólica, papel ou toallas e un cubo con tapa
accionada por un pedal; nos edificios compartidos por varios centros poderán ter unha única sala.
En concreto as devanditas salas se atoparán:
- Sede Campus (e edificio de Fundición):
Espazo denominado “Sala de Apoio á Docencia” localizado na zona de acceso dende a entrada
principal ó vestíbulo ata a Sala de Xuntas
(Espazo denominado “Sala de Xuntas” localizado na entrada principal, fronte a conserxería)
- Sede Cidade:
Espazo denominado “Sala de reunións” localizado na primeira planta, na zona de dirección
Os papeis ou toallas utilizados pola persoa con síntomas desbotaranse nun cubo con tapa e apertura
con pedal. Unha vez depositados os panos, luvas, etc., extraerase a bolsa de plástico do cubo e
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introducirase nunha segunda bolsa con mecanismo de peche depositándose a continuación no contedor
coa fracción resto.
Ventilarase dita sala como mínimo durante 4 horas. A ventilación deberá ser tanto forzada como
natural se fora posible e deberá comezar alo menos 2 horas antes do inicio das tarefas de desinfección.
Seguidamente farase unha limpeza e desinfección exhaustiva da zona; o persoal da empresa de limpeza
que a realice estará informado e formado e utilizará máscara FFP2 e luvas que desbotarán ao rematar
a tarefa.
Dentro do protocolo de limpeza e desinfección da sala anteriormente citada, despois da atención dunha
persoa con síntomas, incluír as reixas de impulsión e retorno de aire, extraer, limpar e desinfectar o
filtro da unidade interior se houbera (fancois, split). Limparase e desinfectarase a unidade interior, no
caso de existir, pulverizando unha solución desinfectante.
Ademais da sala de illamento, tamén se realizarán as labores de limpeza e desinfección indicadas para
esta sala, para as aulas/laboratorios/espazos onde se atopase ou por onde transitarse a persoa sospeitosa
de COVID-19.
O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Protocolo de actuación ante a aparición
dun caso sospeitoso de COVID-19” coas indicacións normativas que deberanse aplicar en todos os
centros.
O persoal da Universidade que pertenza á poboación vulnerable para COVID-19 seguirá as indicacións
do persoal sanitario do Servizo de Prevención da Universidade. Se algún alumno/a é vulnerable para
COVID-19, seguirá as indicacións do seu profesional sanitario de referencia respecto ás medidas de
prevención máis adecuadas.
O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Procedemento de valoración de grupos
vulnerables da Universidade de Vigo” coas indicacións que marca a normativa vixente.
En cada centro a persoa que se encargará dos aspectos relacionados coa COVID-19 será o director/a,
decano/a ou persoa/as en que delegue. A identidade de esta ou estas persoas, deberá ser comunicada
ao persoal do centro así como ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade.

5. Medidas de implementación dos criterios de prevención na
Universidade de Vigo. Escenario 1: normalidade adaptada
5.1 Acceso e desprazamentos polos centros e zonas comúns.
Daráselle prioridade á opción de mobilidade que mellor garanta a distancia interpersoal de 1,5 metros.
Por esta razón, é preferible o transporte individual.
Ao acceder ao centro e ao saír, lavaranse as mans con auga e xabón como mínimo durante 40 segundos
ou no seu defecto utilizarase solución alcohólica (preferentemente o uso de solucións alcohólica).
Terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas non son suficientes
polo que é necesario usar auga e xabón.
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As entradas e saídas deberan ser ordenadas e coa distancia interpersoal como mínimo de 1,5 metros.
De forma xeral manterase dita distancia entre as persoas en todos os espazos dos centros da
Universidade de Vigo.
5.1.1.

Portas

Respectarase a sinalización das portas. Sempre que estean habilitadas portas de entrada independentes
das de saída respectaranse para evitar cruces de persoas.
No caso de emerxencia, utilizaranse para a evacuación do edificio as saídas establecidas no Plan de
Autoprotección sinalizadas para este fin.
Sempre que se poida, manteranse as portas abertas evitando así tocar os pomos ou os pasadores.
5.1.2.

Corredores e escaleiras

Respectaranse os sentidos de circulación nos corredores e escaleiras en función das dimensións destes.
Nos corredores e escaleiras onde o ancho permita manter a distancia de seguridade, pódese circular
nos dous sentidos. Se están sinalizados os sentidos seguiranse as indicacións, no caso contrario
circularase sempre pola dereita. Nos corredores e escaleiras onde o ancho non permita manter a
distancia de seguridade seguiranse as indicacións da sinalización respectando o sentido que ten
preferencia.
Non se deben manter conversacións nos corredores ou nas zonas de tránsito.
Nas bancadas dos corredores, ocuparanse os asentos de maneira que se garanta a separación como
mínimo de 1,5 metros. Sinalizar os asentos que se poden utilizar.
No momento en que se reinicie a docencia será obrigatorio o uso de máscara en todos os corredores e
escaleiras e zonas comúns. Estará sinalizado na entrada dos centros. Teranse en conta as persoas ás
que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para
a prevención da transmisión.
5.1.3.

Ascensores

O seu uso limitarase ao mínimo imprescindible e fomentarase o uso das escaleiras. Nos ascensores
teñen prioridade de uso as persoas con problemas de mobilidade, persoal de limpeza e persoal que
transporta cargas.
A ocupación máxima será dunha persoa salvo que sexa posible garantir a separación como mínimo de
1,5 metros entre elas. No caso de persoas que precisen asistencia, permitirase tamén a utilización pola
persoa acompañante. Será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle
aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención
da transmisión. Nestes casos a persoa que non poida usar a máscara utilizará o ascensor soa.
Para accionar a porta e os botóns do ascensor recoméndase o uso da man non dominante.
5.1.4.

Aseos

Evitarase no posible tocar calquera superficie. Lavaranse coidadosamente as mans cada vez que se
faga uso dos aseos. A descarga da cisterna farase coa tapa baixada.
Contarán con xabón, papel ou toallas que se poidan desbotar, así como cubos con tapa e apertura con
pedal.
A ocupación máxima para o uso dos aseos será dunha persoa para espazos de ata catro metros
cadrados. Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario,
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a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia,
debendo manterse durante o seu uso unha distancia de seguridade de 1,5 metros. A ocupación máxima
estará indicada á entrada dos aseos mediante un cartel.
5.1.5. Fontes de auga, máquinas expendedoras e fotocopiadoras.
Os surtidores e fontes de auga anularanse.
Ao remate do uso das máquinas expendedoras e fotocopiadoras, as persoas usuarias limparán as
superficies de contacto; para isto utilizarase papel ou toallas que se poidan desbotar e preparacións
alcohólicas. Para accionar os botóns destas máquinas recomendase o uso da man non dominante.
O titular das máquinas expendedoras asegurará o cumprimento das adecuadas medidas de hixiene e
desinfección daquelas.
5.1.6.

Vestiarios.

A ocupación máxima para o uso dos vestiarios será dunha persoa para espazos de ata catro metros
cadrados. No caso de persoas que precisen asistencia, permitirase tamén a utilización pola persoa
acompañante.
Levarase a cabo la limpeza e desinfección das instalacións prestando especial atención nas superficies
de contacto máis frecuentes como pomos das portas, bancos, perchas etc.,

5.2 Espazos de traballo para a actividade docente
5.2.1.

Aulas

Garantir que o número de estudantes na aula non supere a capacidade da mesma tendo en conta a
separación de 1,5 metros entre os ocupantes. Mentres as autoridades competentes non marquen un
aforo máximo para as aulas, este non será en ningún caso superior a unha persoa por cada 2,5 metros
cadrados. A distancia entre o profesor/a e o alumno/a más próximo/a debe ser como mínimo de 2
metros.
Cando o número de persoas que se poda incorporar na aula sexa menor ó número de
matriculados/asistentes, disporase de docencia mixta, con alumnos/as presentes na aula e alumnos/
as seguindo a actividade docente mediante videoconferencia, tal como se establece nas
“Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria para adaptar el
Curso Universitario 2020‐2021 a una Presencialidad Adaptada”.
Sempre que sexa posible, no correspondente á actividade presencial, estableceranse grupos de persoas
pequenos e estables.
Non será obrigatorio o uso de máscara durante a actividade presencial da docencia nas aulas (agás que
exista normativa/directriz superior a este plan que así o indique) xa que é necesario garantir en todo
momento a distancia interpersoal como mínimo de 1,5 metros. Nos momentos de contacto estreito co
alumnado como a resolución de dubidas, correccións, etc., o profesorado utilizará máscara ao igual
que o estudante.
Será obrigatorio o uso de máscara para todo o profesorado e alumnado ao entrar, saír ou desprazarse
pola aula”. Dita obrigatoriedade estará sinalizada por medio dun cartel na porta da aula. Así mesmo
será obrigatorio o seu uso nos corredores escaleiras e zonas comúns como se indica no parágrafo 4 do
apartado “corredores e escaleiras”. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a
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obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 2 Principios básicos para a prevención da
transmisión.
Non se compartirán obxectos persoais nin bolígrafos, lapis, papel, calculadoras, etc.
A indumentaria bolsos, mochilas, etc. colocaranse debaixo da cadeira.
Ao acceder á aula, lavar as mans con auga e xabón como mínimo durante 40 segundos ou utilizar as
solucións alcohólicas dispoñibles nas aulas. Farase o mesmo ao rematar a clase. Terase en conta que
cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas non son suficientes polo que é necesario
usar auga e xabón.
Estarán dispoñibles na aula, panos ou papeis e desinfectantes con actividade virucida autorizados e
rexistrados polo Ministerio de Sanidad para os estudantes e os profesores/as que desexen utilizalos
para a desinfección dos seus postos.
Recoméndase que o profesorado ao entrar na aula, ventile, se é posible, abrindo as ventás durante o
tempo necesario para permitir a renovación do aire. Mínimo durante cinco minutos ou dez minutos se
o espazo estaba ocupado previamente. Evitar correntes de aire.
Restrinxiranse as saídas e entradas ás imprescindibles e por quendas. Para evitar aglomeracións
adoptar medidas organizativas, recomendase graduar o acceso e saídas, tanto do edificio como das
aulas.
5.2.2.

Laboratorios e talleres de docencia

Garantir que o número de estudantes no laboratorio ou taller non supere a capacidade do mesmo tendo
en conta a separación de 1,5 metros entre os ocupantes.
Nas prácticas experimentais os grupos de alumnos deberán ser homoxéneos, é dicir, se se teñen 2
grupos concedidos con 36 alumnos, deberán ser 18 e 18 os alumnos asistentes e non 24 e 12 para unha
mellor distribución na aula. Estes grupos deberán manterse ao longo de tódalas prácticas
recomendándose que coincidan cos grupos de aula teórica.
Debido a que a mobilidade nos laboratorios e nos talleres así como a necesidade de compartir equipos
ou material non permite na maioría das veces gardar a distancia mínima de 1,5 metros será obrigatorio
o uso de máscara para todo o profesorado e alumnado en todos os laboratorios e talleres.
Recoméndase que nas prácticas experimentais os equipos sexan manipulados por un único alumno,
estando os demais realizando outras tarefas.
Contemplaranse excepcións ao uso da máscara naquelas prácticas que pola súa natureza o esixan. A
continuación refírense algúns destas excepcións:
Nas prácticas nas que o alumnado permaneza no seu posto sen ter que desprazarse polo laboratorio ou
taller non será necesario o uso de máscara (agás que exista normativa/directriz superior a este plan que
así o indique) sempre que se garde a distancia mínima de seguridade ou se dispoña de pantallas
separadoras. Por exemplo nas prácticas con ordenadores, nas cabinas de locución de radio, etc..
Nas prácticas nas que non se poida evitar o contacto físico entre os estudantes ou entre os estudantes
e o profesorado e que debido ao esforzo físico requirido, non se poida utilizar máscara. Por exemplo
algunhas prácticas do grao en Fisioterapia realizadas entre dous alumnos ou alumnas, con contacto
físico e polo tanto sen posibilidade de gardar a distancia de seguridade, segundo os requirimentos da
práctica, poderanse dar as seguintes situacións:
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• So un dos estudantes pode levar máscara, esta ten que ser FFP2. sen válvula xa que o aire é
exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.
• Os dous estudantes poden levar máscara, estas poden ser hixiénicas anque pola proximidade
recoméndanse cirúrxicas.
Nestes casos nos que a natureza da práctica non permita respectar a distancia interpersoal nin o uso de
equipos de protección adecuados ao nivel de risco, como nos casos anteriores, atenderase a medidas
de seguridade deseñadas para cada caso particular a partir das recomendacións das autoridades
sanitarias.
Así mesmo teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara
indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión. As persoas ás que non se
lle aplica a obriga do uso de máscara non poderán compartir equipos nin material salvo se se adoptan
medidas organizativos ou de protección como respectar sempre a distancia interpersoal como mínimo
de 1,5 metros, usar pantalla facial, etc..
Aplicaranse as indicacións dos parágrafos anteriores sen esquecer os equipos de protección persoal
(EPIs) necesarios para a realización das prácticas segundo o risco ao que estean expostos.
Terase en conta a compatibilidade dos materiais usados nas prácticas co material do que están feitas
as máscaras ou outro material de protección.
Fomentarase a hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, durante ao menos 40 segundos con
auga e xabón como mínimo ao entrar e saír do laboratorio ou taller ou utilizar as solucións alcohólicas
dispoñibles nos mesmos. Terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as solucións
alcohólicas non son suficientes polo que é necesario usar auga e xabón.
O alumnado cada día antes de empezar e ao finalizar as prácticas limpará o seu posto e aqueles equipos
e material utilizado, desinfectándoo con panos ou toallas humedecidas con desinfectantes con
actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad que terán dispoñibles no
laboratorio ou taller, a continuación lavarase as mans con auga e xabón. O profesorado responsable da
práctica programará a limpeza e desinfección do material e equipamento da práctica.
Será obrigación do profesorado incluír no protocolo das prácticas a limpeza das mesmas por parte dos
alumnos ó finalizar a sesión e ó principio da seguinte práctica.
Ao rematar a práctica incluíndo a limpeza da mesma, porase unha sinal como identificador que poderá
ser adhesivo verde, un cartel, etc.. Se o equipo seguinte que vai a traballar en esa práctica non identifica
o sinal, deberá limpar o equipo antes de iniciala.
Recoméndase ao profesorado que ao entrar no laboratorio ou taller, ventile, se é posible, abrindo as
ventás durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Mínimo durante cinco minutos
ou dez minutos se o espazo estaba ocupado previamente. Evitar correntes de aire.
Restrinxiranse as saídas e entradas ás imprescindibles e por quendas. Para evitar aglomeracións
adoptar medidas organizativas, recomendase graduar o acceso e saídas, dos laboratorios e talleres.
5.2.3

Espazos singulares

Encadraranse neste apartado aqueles espazos que polas súas características teñan excepcións con
respecto as aulas, laboratorios e talleres. Entre outros están os estudios de cine e televisión, o tatami
de Judo, os ximnasios, as pistas de atletismo, as aulas de música, a piscina, o campo de fútbol, etc..
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Mentres sexa posible cumpriran coas normas dos apartados anteriores, 4.2.1 Aulas e 4.2.2
Laboratorios de docencia, garantindo que o número de estudantes no espazo non supere a capacidade
do mesmo tendo en conta a separación de 1,5 metros entre os ocupantes e tendo como obrigatorio o
uso de máscara para todo o profesorado e alumnado, coas excepcións naquelas prácticas que pola súa
natureza o esixan.
Contemplaranse excepcións ao uso da máscara e a distancia de seguridade. A continuación refírense
algúns destas excepcións:
Nas rodaxes no grao en Comunicación Audiovisual e no grao en Belas Artes, nas que os actores ou
actrices non poden usar máscara debido a natureza da práctica.
Prácticas en grupo como baloncesto, fútbol, etc., no grao en Ciencias da Actividade Física e do
Deporte, nas que non se pode gardar a distancia e tampouco é posible o uso de máscara debido ao
esforzo físico.
Nestes casos nos que a natureza da práctica non permita respectar a distancia interpersoal nin o uso de
equipos de protección adecuados ao nivel de risco, como nos casos anteriores, atenderase a medidas
de seguridade deseñadas para cada caso particular a partir das recomendacións das autoridades
sanitarias.
Os estudantes procuraran non tocar a cara durante a realización da práctica e se extremara a hixiene
persoal sobre todo das mans antes e ao finalizar a mesma.
Nos ximnasios e pistas de atletismo seguiranse as indicacións do apartado 4.10 Instalacións deportivas
e pavillóns universitarios.
A Universidade non ten piscina propia polo que a docencia na piscina cumprira coas medidas
hixiénicas e de distanciamento así como aquelas que determine o titular da mesma.
Na aula de música, tanto o persoal docente como os estudantes que non utilicen instrumentos de vento
deberán levar máscara durante toda a clase. Os estudantes e o persoal docente de instrumentos de vento
só quitarán a máscara no momento do uso do instrumento.
Recomendase o uso de elementos como pantallas o barreras de separación, ademais deberase manter
a distancia de seguridade durante a duración da clase, e evitarase situarse uns fronte a outros.
Limparanse e desinfectaranse con maior periodicidade o chan das aulas de instrumentos de vento.
Os instrumentos musicais que compartan varios estudantes deberán ser desinfectados tras o seu uso
por cada alumno/a.
Nas clases de danza e baile deberá levarse a máscara durante toda a clase e evitarase o contacto físico.

5.3 Espazos de traballo para a actividade investigadora
5.3.1

Laboratorios e talleres de investigación.

Garantir que o número de investigadores no laboratorio ou taller non supere a capacidade do mesmo
tendo en conta a separación de 1,5 metros entre os ocupantes.
Limitar o aforo máximo permitido mediante sinalización na porta do laboratorio ou taller.
En casos puntuais nos que non se poida garantir a distancia mínima de seguridade, e só en casos
puntuais, estableceranse medidas organizativas para que se poida levar a cabo a investigación, tales
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como a instalación de protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para separar
ao persoal investigador.
Nos momentos nos que non se poida garantir a distancia de seguridade como nos desprazamentos polo
laboratorio ou taller ou cando se comparten equipos é obrigatorio o uso de máscara (ou en todo
momento, de existir normativa/directriz superior a este plan que así o indique). Teranse en conta as
persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 2 Principios
básicos para a prevención da transmisión.
Nos equipos como microscopios, lupas etc. se recomenda a utilización de máscaras cirúrxicas así como
a súa limpeza e desinfección ao rematar a súa utilización.
Desinfecta todo o material unha vez finalizado o seu uso. Utiliza desinfectantes con actividade virucida
autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad. Os equipos ou o material que non se poden
limpar con solucións desinfectantes utiliza outros métodos de desinfección. Se é posible consulta ao
provedor.
Como norma xeral se recomenda o lavado de mans, ao menos unha vez cada hora, antes e despois de
poñer as luvas e as máscaras, e á entrada e á saída do laboratorio.
Impide o acceso ao interior do laboratorio ás persoas alleas ao mesmo.
Os laboratorios con autoservicio deberán seguir as seguintes recomendacións:

• Cada laboratorio establecerá o seu procedemento no que indique claramente o seu
funcionamento, tendo en conta as medidas de seguridade establecidas polo Ministerio de Sanidad.
• Potenciar a atención ás persoas usuarias por vía telefónica ou electrónica deixando o contacto
presencial para cando sexa estritamente necesario.
• Sempre que sexa posible, será o persoal do laboratorio o que analice as mostras para evitar a
utilización dos equipos por persoas usuarias, evitando tamén o contacto coas mesmas.
• Cando sexa imprescindible a atención presencial, atenderase previa cita e nun lugar establecido
para este fin que se desinfectará unha vez rematada a atención. Se non fose posible gardar a distancia
de seguridade será obrigatorio o uso de mascara.
Informarase claramente as persoas usuarias sobre as medidas organizativas e sobre a súa obrigación
de cooperar no seu cumprimento.

5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa
Entre os postos, garantirase a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros. No caso de que non se
poida garantir a distancia de seguridade utilizaranse medidas organizativas como a instalación de
protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para separar ao persoal ou realización
de quendas.
Non se excederá o aforo máximo que permita garantir o distanciamento social e establecerase a
distancia de seguridade recomendada entre o persoal usuario. Poderá sinalizarse no chan.
Prestaranse os servizos preferentemente por vía telemática mediante solicitudes.
Cando sexa imprescindible a atención presencial por parte das persoas usuarias, atenderanse previa
cita e desinfectaranse as superficies nas que tivo contacto, unha vez rematada a consulta.
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Evitarase a formación de filas e permanencias prolongadas en espazos pechados.
Na medida do posible reducir o intercambio dos documentos en papel e substituílo por formatos
electrónicos
Sempre que sexa posible, organizarase a entrada de persoas por quendas respectando a distancia de
seguridade, durante a espera.
A atención ao público farase a través da pantalla ou barreira colocada no mostrador ou no seu defecto
se gardará a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar marcada no
chan).
No caso de ter que acompañar a persoa usuaria, gardarase a distancia de seguridade e será obligatorio
o uso de máscara.
Para os desprazamentos polos servizos ou corredores será obrigatorio o uso de mascaras.
Evitarase compartir material como bolígrafos, lapis, carpetas. Para isto cada quen terá o seu material
diferenciado.
Os servizos contarán con desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidad, así como solucións alcohólicas e panos ou toallas que serán desbotados, ao
rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal.

5.5 Despachos
Impedirase o acceso ás persoas usuarias aos despachos e ás zonas non habilitadas para a súa
circulación. Pecharanse ou instalaranse elementos de división. Se fose imprescindible a súa entrada, e
fose imposible gardar a distancia de seguridade será obrigatorio o uso de máscara.
Recoméndase ventilar frecuentemente o despacho, se é posible, abrindo as ventás. Recoméndase non
ter alfombras.
Nos despachos compartidos, respectar a distancia de seguridade de 1,5 metros sempre que non
dispoñan de barreiras tales como paneis dunha altura mínima de 2 metros. No caso de non ser posible,
eliminar algúns dos postos. Será obrigatorio o uso de máscara ao entrar, saír ou desprazarse polos
despachos compartidos. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso
da máscara indicados no punto 2 Principios básicos para a prevención da transmisión.
Nos despachos do profesorado, en relación coas titorías, evitarase na medida do posible, a afluencia
de estudantes nas salas ou despachos de pequeno volume. Realizar, na medida do posible, a atención
ao alumnado, mediante ferramentas informáticas e Internet, evitando a atención directa no despacho.
En xeral, o profesorado favorecerá as titorías online ou por correo electrónico. De non ser posible,
tanto o profesor ou profesora como o estudante, utilizarán máscara e manterán entre eles, se é posible,
unha distancia de 1,5 metros.
O persoal que ocupa o despacho facilitará o traballo ao persoal de limpeza ao abandonar o mesmo,
despexándoo o máximo posible.
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5.6 Salóns de actos e salas de reunións
As reunións do persoal PDI ou PAS realizaranse preferentemente mediante métodos non presenciais
sempre que sexa posible no caso de non ser posible, gardaranse estritamente as medidas de prevención,
utilizando máscara durante a reunión. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a
obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 2 Principios básicos para a prevención da
transmisión. Estas persoas non deberan estar de forma presencial na reunión.
Gardarase a distancia de seguridade como mínimo de 1,5 metros entre os asistentes Sinalizaranse
aqueles asentos que se poidan utilizar.
Na entrada dos salóns de actos e das salas de reunións sinalizarase o aforo máximo COVID. Tamén
se sinalizará mediante carteis as medidas hixiene e prevención fronte ao COVID-19 que deben
observarse durante a actividade e velarase polo seu cumprimento.
Evitarase na medida do posible, o paso de persoas entre filas para respectar a distancia de seguridade.
A entrada e saída farase gradual. A apertura das portas realizarase con antelación suficiente para evitar
aglomeracións. De existir pausas intermedias, estas deberán ter a duración suficiente para que a saída
e a entrada durante o descanso sexa gradual.
Estará prohibido deixar obxectos no salón de actos ao rematar o acto ou na sala despois de cada
reunión.
Se é posible deixaranse as portas abertas durante o seu uso.
Deberase garantir a limpeza e desinfección antes e despois da súa utilización así como a ventilación.
Ventilarase como mínimo durante uns 15 minutos entre o remate e o comezo de outro acto ou reunión.
Contarán con solucións alcohólicas.

5.7 Salas ou zonas de descanso
Estableceranse quendas para acceder de forma gradual ás zonas habilitadas para descanso e sempre
respectando a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros.
Gardarase a distancia de seguridade como mínimo de 1,5 metros entre os asistentes Sinalizaranse
aqueles asentos que se poidan utilizar.
Non compartiranse comidas, bebidas, vasos, botellas ou cubertos.
Estará prohibido deixar obxectos enriba das mesas.
Se se utilizaran equipos comúns como fornos, microondas, neveiras, etc., limparanse pomos e mandos
antes e despois de cada uso.
Lavaranse as mans ao chegar e ao saír ou no seu defecto utilizaranse solucións alcohólicas.
Limparase a mesa antes e despois de cada uso.
Deberase garantir a limpeza e desinfección así como a ventilación. Manter as portas abertas e ventilar
a sala como mínimo durante15 minutos despois das quendas de comida.
Contarán con solucións alcohólicas para a desinfección das mans, con limpadores e desinfectantes de
superficies e con panos ou papeis que serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa
accionada por un pedal.
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5.8 Bibliotecas e salas de lectura
Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal mínima
de 1,5 metros. Nas tarefas que pola súas características non permitan gardar a distancia de seguridade,
durante o tempo da operación, será obrigatorio o uso da máscara.
A ocupación das salas non superará o setenta e cinco por cento da súa capacidade ou aforo máximo
permitido. Indicalo aforo na entrada e sinalizar aqueles asentos que non se poidan utilizar.
Impedirase o acceso ás persoas usuarias ás zonas non habilitadas para a súa circulación. Pecharanse
ou instalaranse elementos de división.
A atención ao público realizarase a través da pantalla ou barreira colocada no mostrador ou no seu
defecto gardar a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros; esta distancia deberá estar marcada no
chan. Ditas pantallas ou barreiras cubriran ata 2 metros dende o chan. Para os usuarios será obrigatorio
o uso de máscaras sen válvula de exhalación.
Sempre que sexa posible, organizarase a entrada de persoas por quendas respectando a distancia de
seguridade, durante a espera.
Nas zonas de acceso e nos puntos de contacto co público colocaranse dispensadores de solucións
alcohólicas ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de
Sanidad.
Os servizos de empresto realizaranse preferentemente por vía telemática mediante solicitudes.
Estudarase a posibilidade de habilitar formularios online para a petición dos fondos da biblioteca, de
forma que cando as persoas usuarias teñan que acceder ás instalacións, dito pedido estea preparado
para que só teñan que recollelo no mostrador de préstamo.
Despois de cada préstamo ou devolución desinfectarase o mostrador.
Estableceranse protocolos de recollida de material devolto. Recoméndase colocar caixas ou outro
sistema para a recollida dos fondos da biblioteca así a persoa usuaria depositará os libros nelas evitando
o contacto directo entre os libros e o persoal da biblioteca.
O material que polas súas características non permita a desinfección, introducirase nunha bolsa de
plástico ou nunha caixa e colocarase en espazos estancos habilitados para almacenar o devandito
material polo menos durante 3 días. Estes espazos de corentena deberán estar afastados das zonas de
tránsito e de traballo, e para acceder a eles é recomendable que non sexa necesario o uso dos
ascensores. Estableceranse protocolos de envío e recepción de documentos para garantir que pasaron
a corentena.
Nos postos de lectura garantirase a distancia de 1,5 metros, sinalizaranse os postos habilitados. En
ningún caso colocarase a persoa usuaria fronte a outra.
Cando a persoa usuaria abandone o posto de lectura, este se limpara e desinfectará. Estableceranse
sistemas que aseguren que os postos que se van utilizar estean limpos e desinfectados para o seguinte
usuario/a, para isto poderán utilizarse sistemas como notas, adhesivos de cores diferentes, etc..
Colocaranse carteis informativos sobre as medidas hixiénicas e sanitarias para o correcto uso dos
servizos bibliotecarios.
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5.9 Conserxarías
No interior da conserxaría, entre os/as compañeiros/as, respectarase a distancia de seguridade mínima
de 1,5 metros.
A atención ao persoa usuaria farase sempre a través da pantalla ou barreira colocada no mostrador ou
no seu defecto gardando a distancia de seguridade, mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar
marcada no chan).
Impedirase o acceso ás persoas usuarias ao interior da conserxaría
Na recepción e entrega de paquetes de grandes dimensións ou na manipulación de mobiliario nas que
estean implicadas máis dunha persoa e non se poida gardar a distancia de seguridade, será obrigatorio
o uso de máscara.
Habilitarase unha caixa para que as persoas usuarias depositen o material prestado evitando así o
contacto físico. Desinfectarase todo o material antes do seu almacenamento. O material que polas súas
características non permita a desinfección, introducirase nunha bolsa de plástico ou nunha caixa e
colocarase en espazos estancos habilitados para almacenar o devandito material polo menos durante 3
días. Estes espazos de corentena deberán estar afastados das zonas de tránsito e de traballo, e para
acceder a eles é recomendable que non sexa necesario o uso dos ascensores.

5.10 Instalacións deportivas e pavillóns univeristarios
Asegurarase o cumprimento nas instalacións deportivas das normas de aforo, desinfección, prevención
e acondicionamento, así como as medidas necesarias para garantir unha distancia interpersoal mínima
de 1,5 metros, así como o debido control para evitar as aglomeracións. Cando non sexa posible manter
a distancia de seguridade, observaranse as medidas de hixiene adecuadas para previr os riscos de
contaxio.
Nos pavillóns universitarios atenderase as persoas usuarias sempre a través da pantalla ou barreira ou
no seu defecto gardarase a distancia de seguridade, mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar
marcada no chan). Impedirase o acceso ás persoas usuarias ao interior da conserxaría e dos despachos.
Para evitar aglomeracións estableceranse quendas horarias fora das cales non se pode permanecer nas
instalacións.
No caso de ter que acompañar á persoa usuaria, gardarase a distancia de seguridade; se non fose
posible, será obrigatorio o uso de máscara.
A máscara non será esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, nin cando, pola
propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible.
Utilizarase a máscara durante todo o tempo de circulación entre espazos comúns nas instalacións,
salvo que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal.
Os técnicos e monitores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións, se non
é posible será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a
obrigatoriedade do uso da máscara indicados no apartado de Medidas de prevención da transmisión.
Nas instalacións poderá realizarse actividade deportiva en grupos de ata vinte cinco persoas, sen
contacto físico, e sempre que non se superen os dous terzos do aforo máximo permitido.
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Non se compartirá ningún material e, si isto non foxe posible, disporase de dispensadores de solución
alcohólica para a desinfección das mans, de limpadores e desinfectantes de superficies e de panos ou
papeis que serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal.
No momento que se habilite o servizo de préstamo de material, aquel que polas súas características
non permita a desinfección, introducirase nunha bolsa de plástico ou nunha caixa e colocarase en
espazos estancos habilitados para almacenar o devandito material polo menos durante 3 días. Estes
espazos de corentena deberán estar afastados das zonas de tránsito e de traballo, e para acceder a eles
é recomendable que non sexa necesario o uso dos ascensores.
As persoas usuarias no poderán compartir alimentos, bebidas ou similares.
As bolsas, mochilas ou efectos persoais deixaranse nos espazos habilitados para ese fin.
Antes de entrar e ao saír, lavaranse as mans con auga e xabón, como mínimo durante 40 segundos ou
utilizaranse solucións alcohólicas pero terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as
solucións alcohólicas non son suficientes polo que é necesario usar auga e xabón.
Nas instalacións cubertas, as portas deberán permanecer abertas evitando así o contacto cos pomos.
Como norma xeral seguirase minimizando no posible o uso do ximnasio potenciarase o adestramento
físico ao aire libre.
Na entrada as instalacións, nos aseos e vestiarios, estarán dispoñibles carteis informativos sobre a
distancia interpersoal de seguridade, hixiene das mans e hixiene respiratoria.
Reforzarase a limpeza, utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente
preparada ou calquera desinfectante con actividade virucida autorizado polo Ministerio de Sanidad.

5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade
da universidade
Ás persoas usuarias que veñan a recoller ou devolver un vehículo atenderanse sempre a través da
pantalla ou barreira colocada no mostrador ou no seu defecto gardarase a distancia de seguridade
mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar marcada no chan).
Impedirase o acceso ás persoas usuarias ao interior da oficina do garaxe, pechando a porta ou poñendo
barreiras.
No caso de ter que acompañar á persoa usuaria gardarase a distancia de seguridade e se non é posible
será obrigatorio o uso de máscara.
Aquelas tarefas que se realicen por máis dunha persoa e que non se poida garantir a distancia de
seguridade mínima de 1,5 metros, será obrigatorio realizalas con máscara.
Tanto na recepción como no reparto do correo e paquetería utilizaranse luvas que se desbotarán unha
vez termine a manipulación sempre que non sexan reutilizables; neste caso ao rematar desinfectaranse
e se lavaran as mans con auga e xabón durante ao menos 40 segundos.
Cando se realice o reparto nos centros por máis dunha persoa será obrigatorio o uso de máscara.
Organizarase co persoal de conserxería o lugar onde se depositará o correo e a paquetaría evitando así,
no posible, o contacto con outras persoas.
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Nas furgonetas utilizadas para o correo por mais dunha persoa, os/as ocupantes estarán obrigados a
utilizar a máscara e a gardar a máxima distancia posible. As máscaras no levaran válvula xa que nestas
o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.
Na utilización dos medios de transporte da Universidade tanto pola parte do persoal da Unidade de
Transporte e Distribución como das persoas responsables en réxime de préstamo, seguiranse as
seguintes indicacións:

• Será de uso obrigatorio a máscara para as persoas usuarias e para o/a condutor/a. Estará sinalizado
no vehículo. Nos vehículos disporase dalgunha máscara por se algunha persoa usuaria se presentara
sen ela.
• Antes e despois da súa utilización, desinfectaranse aquelas superficies coas que o persoal puidera
entrar en contacto, como os asentos, os pomos das portas, o volante, a panca do cambio de marchas,
etc.. Realizarase con frecuencia unha limpeza polo exterior dos vehículos.
• No interior, procurar non sacar o móbil ou calquera outro obxecto innecesario para evitar
contaminalo.
• Tanto nos autobuses como nos vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, poderán
desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo.
• Nas embarcacións limitarase o número de persoas usuarias (persoal investigador/persoal técnico)
de forma que se poida garantir a distancia de seguridade. Será obrigatorio o uso de máscara.
• De ser posible, nos medios de transporte, disporase de dispensadores de solución alcohólica para
a desinfección das mans, de limpadores e desinfectantes de superficies e de panos ou papeis que
serán desbotados, ao rematar o seu uso, nun cubo con tapa accionada por un pedal.
• O condutor velará polo cumprimento das normas.
• Ao principio e ao final da viaxe, lavar as mans con auga e xabón tan pronto poidamos, como
mínimo durante 40 segundos, ou no seu defecto utilizar solución alcohólica. Terase en conta que
cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas non son suficientes polo que é
necesario usar auga e xabón.

5.12 Xardinería
Nos despachos e no garaxe non se excederá o aforo máximo que permita garantir o distanciamento
social e establecerase a distancia de seguridade, mínima de 1,5 metros, entre o persoal. Cando sexa
necesario, para garantir a distancia de seguridade entre o persoal de xardinaría da Universidade de
Vigo e o persoal da empresa externa, estableceranse quendas.
Impedirase o acceso ao interior dos despachos ou do garaxe a persoas alleas aos mesmos.
As tarefas que se realizan por máis dunha persoa, e non se pode garantir gardar a distancia de
seguridade mínima de 1,5 metros, será obrigatorio realizalas con máscara. Utilizaranse máscaras sen
válvula xa que nas máscaras con válvula o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo
de retención.
Informarase claramente ao persoal da empresa externa sobre as medidas organizativas e sobre a súa
obrigación de cooperar no seu cumprimento.
O material utilizado sobre todo o que se vai a compartir limparase e desinfectarase mediante
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad:
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Aplicarase o desinfectante utilizando panos ou papeis que serán desbotados, ao rematar a limpeza, nun
cubo con tapa accionada por un pedal. Utilizaranse luvas que se desbotarán unha vez finalizada a
tarefa. Nas tarefas nas que se teñan que utilizar luvas para evitar o risco mecánico, poranse unha luvas
que se poidan desbotar por riba destas.
Os equipos ou o material que non se poden limpar con solucións desinfectantes limparanse con vapor
u outros métodos de desinfección. Empregaranse procedementos e produtos recomendados polas
autoridades sanitarias, entre os que non se encontra o ozono. Non se avaliou o uso de lámpadas UV
para desinfección de superficies.
Lavaranse as mans frecuentemente con auga e xabón, como mínimo durante 40 segundos,
especialmente ao inicio e ao fin das actividades en instalacións de uso compartido. Así mesmo, antes
e despois dos descansos e antes e despois do uso de equipos e ferramentas. Poderanse utilizar solucións
alcohólicas pero terase en conta que cando as mans teñen sucidade visible as solucións alcohólicas
non son suficientes polo que é necesario usar auga e xabón.

5.13 Cafetarías e comedores
O/a titular da cafetaría do centro realizará un protocolo de actuación que contemple as medidas
indicadas na normativa vixente de aplicación para estes locais. Deberá entregar unha copia ao
responsable do centro que o incluirá no plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para
o curso 2020-2021 no centro.
O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Guía de Actuacións dos titulares e persoal
das cafeterías e comedores situados nos centros da Universidade de Vigo” coas indicacións normativas
que deberán cumprir ditos locais.

5.14 Prácticas de campo ou mostraxe (saídas para recollida de mostras)
Respectar a distancia interpersoal como mínimo de 1,5 metros sempre que sexa posible, no caso
contrario utilizar máscara. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do
uso da máscara indicados no apartado de Medidas de prevención da transmisión.
Se foxe necesario compartir material, este desinfectarase ao rematar o seu uso.
É necesario dispoñer de solucións alcohólicas e panos o toallas que se poidan desbotar.
En canto á utilización de autobuses ou de vehículos de ata nove prazas, tanto da Universidade como
de empresas externas para a realización das prácticas de campo, respectárense as instrucións do
condutor así como as seguintes indicacións:

• Uso obrigatorio de máscara para as persoas usuarias e para o condutor. Teranse en conta as
persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no apartado de
Medidas de prevención da transmisión.
• No interior dos vehículos, procurar non sacar o móbil ou calquera outro obxecto innecesario para
evitar contaminalo.
• Procurar tocar o menos posible as portas, as xanelas, os asentos, etc.
• Ao principio e ao final da viaxe, lavar as mans con auga e xabón tan pronto poidamos.
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5.15 Congresos, conferencias, encontros
A celebración de congresos, encontros, conferencias e eventos, no ámbito da investigación científica
e técnica, o desenvolvemento e a innovación, realizaranse segundo a lexislación vixente.
Permitirase a realización de congresos, conferencias, encontros e actos similares sen superar o setenta
e cinco por cento do aforo permitido do lugar da celebración e cun límite máximo de trescentas persoas
sentadas para lugares pechados e de mil persoas sentadas tratándose de actividades ao aire libre. En
todo momento deberá cumprirse a obrigación da distancia esixida de 1,5 metros, deberá fomentarse a
participación non presencial de aqueles que poidan prestar a súa actividade a distancia.

5.16 Prácticas académicas externas, intercambios internacionais
Durante a realización de prácticas académicas externas seguiranse as medidas de prevención
establecidas polas entidades colaboradoras, tales como empresas, institucións e entidades públicas e
privadas.
Os intercambios internacionais realizaranse segundo a lexislación vixente.

5.17 Limpeza e desinfección
A empresa adxudicataria da limpeza do centro realizará un protocolo de actuación que contemple as
medidas indicadas na normativa vixente de aplicación. Deberá entregar unha copia ao responsable do
centro que o incluirá no plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 20202021 no centro.
O Servizo de Prevención de Riscos redactou o documento “Protocolo de limpeza nos centros da
Universidade de Vigo” coas indicacións normativas que deberanse aplicar en todos os centros en
cuanto á limpeza e desinfección dos mesmos. Dito protocolo tomarase como referencia pola empresa
adxudicataria da limpeza do centro.
Reforzarase a limpeza e desinfección dos centros en función das características e usos dos mesmos.
Empregaranse sempre procedementos e produtos recomendados polas autoridades sanitarias, entre os
que non se encontra o ozono. Non se avaliou o uso de lámpadas UV para desinfección de superficies.

5.1.8 Ventilación
Realizarase de forma natural mediante a apertura de portas e fiestras a lo menos 15 minutos sempre
que sexa posible, varias veces ao día, ao iniciarse e ao finalizar a actividade do centro, mesmo aínda
que haxa ventilación mecánica. Naqueles espazos de traballo nos que non existan fiestras procurarase
manter a porta aberta. Demostrouse co risco de contaxio por vía aérea no interior dos edificios é máis
elevado cando existe pouca ventilación.
Unha mellora na ventilación fará un edificio mais seguro aínda que podería non alcanzar as condicións
óptimas de confort ademais de aumentar o consumo enerxético.
En interiores asegurar unha humidade relativa entre 30% e 70% en interiores.
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Evitar a recirculación do aire e reforzar a limpeza dos filtros de aire. No caso de ter sistemas de
climatización evitarase na medida do posible a recirculación do aire nas UTAs. Traballarase co 100%
de aire exterior.
Cando sexa posible, os sistemas descentralizados como as unidades de fan‐coil ou os pequenos equipos
autónomos que utilizan a recirculación local, deberan apagarse para evitar a propagación do virus que
estivera en partículas en suspensión . Este tipo de unidades, xeralmente, teñen filtros grosos que no
reteñen partículas con carga viral.

5.1.9 Coordinación de actividades empresariais
Asegurarase o intercambio de información coas empresas da distancia de seguridade e dos
procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco de contaxio.
Na biblioteca da aplicación E-Coordina atopase o “Protocolo de seguridade fronte ao COVID-19.
Orientacións preventivas: Persoal de empresas externas alleas á Universidade de Vigo”.

6. Medidas de implementación dos criterios de prevención na
Universidade de Vigo. Escenario 2: Peche de algún centro ou
confinamento
Seguiranse as indicacións que no seu momento marquen os organismos competentes.
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Addendas
Ao presente documento se lle engaderán as addendas oportunas para adecuar o presente Plan a
calquera nova/modificación normativa ou directriz de carácter superior o mesmo (normativa estatal,
autonómica, municipal ou da Universidade), así como calquera addenda procedente do Servizo PRL
da Universidade, do Grupo de Expertos do COVID-19 ou calquera outro órgano/departamento/área
con competencias ao respecto.

Asemasde, disponse de información a avisos actualizado na páxina web da Escola creada para
informar sobre aspectos relativos as actuacións no ámbito da seguridade sanitarias:
https://eei.uvigo.es/es/escuela/plan-de-prevencion-y-control-sanitario-frente-a-la-covid-19/

Recoméndase consultar tamén os avisos publicados pola Universidade de Vigo no ámbito da volta a
nova normalidade:
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/volta-actividade-presencial
Asi como na páxina web do servizo de prevención de riscos laborais da Universidade:
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/prevencion-riesgos
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Addenda por Resolución do 17 de xullo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
de Sanidade

Addenda por Resolución do 17 de xullo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade
Debido á os cambios que está a sufrir a normativa vémonos na necesidade de revisar o “Modelo do
plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 do edificio/centro”
para actualizalo en función da Normativa Vixente. Neste caso e para cumprir coa RESOLUCIÓN do
17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá
publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se
introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a
transición cara a unha nova normalidade, realízanse as seguintes modificacións:
No punto 3. Principios básicos para a prevención da transmisión.
O último paragrafo queda redactado da seguinte maneira:
“A obrigatoriedade non será aplicable nos seguintes casos:
a. Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver
agravada polo uso de máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia non
dispoñan de autonomía para quitar a máscara ou ben presenten alteracións de conducta que fagan
inviable a súa utilización.
b. No caso de actividade física e deportiva en instalacións e centros deportivos, sempre que se
poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal en todo momento,
exclusivamente durante a realización das ditas actividades e tendo en conta o protocolo publicado
para a dita instalación.
c. En supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das
actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades
sanitarias.”
No punto 5. Medidas de implantación dos criterios de prevención na Universidade de Vigo.
Escenario 1: normalidade adaptada.
O parágrafo 6 do apartado 5.1.2. Corredores e escaleiras queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros. Estará sinalizado na entrada dos centros. Teranse en conta
as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3
Principios básicos para a prevención da transmisión.”
O parágrafo 2 do apartado 5.1.3 Ascensores queda redactado da seguinte maneira:
“Cando sexa necesario utilizalos, a ocupación máxima será do 50% da súa capacidade e será
obrigatorio o uso da máscara por parte das persoas ocupantes aínda que se poida garantir a
distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle
aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a
prevención da transmisión. Nestes casos a persoa que non poida usar a máscara utilizará o ascensor
soa.”
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O parágrafo 4 do apartado 5.2.1. Aulas queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o profesorado e alumnado, dentro e fora
dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non
se poderá quitar a máscara na aula en ningún momento.”
O parágrafo 5 do apartado 5.2.1. Aulas queda redactado da seguinte maneira:
“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas das aulas. Teranse en
conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto
3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”
O parágrafo 3 do apartado 5.2.2. Laboratorios de docencia queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o profesorado e alumnado, dentro e fora
dos centros aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non
se poderá quitar a máscara no laboratorio ou taller en ningún momento.”
O parágrafo 4 do apartado 5.2.2. Laboratorios e talleres de docencia queda redactado da seguinte
maneira:
“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas dos laboratorios e
talleres. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara
indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”
Eliminase o parágrafo 7 do apartado 5.2.2. Laboratorios e talleres de docencia
O parágrafo 4 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación queda redactado da seguinte
maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal dentro e fora dos centros aínda
que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Non se poderá quitar a
máscara no laboratorio ou taller en ningún momento.”
O parágrafo 5 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación queda redactado da seguinte
maneira:
“Dita obrigatoriedade estará sinalizada na entrada dos centros e nas portas dos laboratorios e
talleres. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara
indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da transmisión.”
No paragrafo 10 do apartado 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación, modificase o 4º punto

•

“Cando sexa imprescindible a atención presencial, atenderase previa cita e nun lugar
establecido para este fin que se desinfectará unha vez rematada a atención. Será obrigatorio
o uso de máscara aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5
metros.”

O paragrafo 1 do apartado 5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa queda redactado
da seguinte maneira:
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“Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal
de 1,5 metros entre os postos ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección
como a instalación de protección colectiva como pantallas (mínimo 2 metros de altura) para
separar ao persoal ou realización de quendas. O uso da máscara será obrigatorio tanto fora como
dentro dos centros, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”
Elimínanse os parágrafos 9 e 10 do apartado 5.4 Espazos de traballo para a actividade administrativa
O parágrafo 1 do apartado 5.5 Despachos queda redactado da seguinte maneira:
“Impedirase o acceso ás persoas usuarias aos despachos e ás zonas non habilitadas para a súa
circulación. Pecharanse ou instalaranse elementos de división. será obrigatorio o uso da máscara
tanto fora como dentro dos centros, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”
O parágrafo 3 do apartado 5.5 Despachos queda redactado da seguinte maneira:
“Nos despachos compartidos, respectar a distancia de seguridade de 1,5 metros sempre que non
dispoñan de barreiras tales como paneis dunha altura mínima de 2 metros. No caso de non ser
posible, eliminar algúns dos postos. Será obrigatorio o uso de máscara. Teranse en conta as persoas
ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios
básicos para a prevención da transmisión.”
O parágrafo 1 do punto 5.6 Salóns de actos, salas de reunións queda redactado da seguinte maneira:
“As reunións do persoal PDI ou PAS realizaranse preferentemente mediante métodos non
presenciais sempre que sexa posible no caso de non ser posible, deberán establecerse as medidas
necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal ou, na súa falta, a
utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será obrigatorio, aínda
que se manteña a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas
ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 2 Principios
básicos para a prevención da transmisión. Estas persoas non deberan estar de forma presencial na
reunión ou acto.”
Engadese despois do parágrafo 3 do punto 5.6 Salóns de actos, salas de reunións o seguinte texto:
“No caso dos salóns de actos a ocupación non superará o 75% do aforo permitido con un límite
máximo de trescentas persoas. Se se utilizara como aula teranse en conta as indicacións do
apartado 5.2.1. Aulas.”
Engadese antes do parágrafo 1 do apartado 5.7 Salas ou zonas de descanso o seguinte texto:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros. Só se poderá quitar a máscara para comer ou beber.”
O parágrafo 1 do punto 5.8 Bibliotecas queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal
de 1,5 metros ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso da
máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.”
O parágrafo 4 do apartado 5.9 Conserxarías queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de
Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que non se lle aplica a
obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para a prevención da
transmisión.”
O parágrafo 4 do punto 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios queda redactado da
seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio tanto en espazos ao aire libre como cando se estea
en espazos pechados, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5
metros.
O parágrafo 5 do apartado 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios queda redactado da
seguinte maneira:
“A máscara non será esixible cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte
incompatible.”
Eliminase o 6º parágrafo do apartado 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios
Os parágrafos 3 e 4 do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte
propiedade da universidade queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio dentro e fora dos centros aínda que se poida
garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Teranse en conta as persoas ás que
non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3 Principios básicos para
a prevención da transmisión.”
Eliminase o 6º parágrafo do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte
propiedade da universidade.
O parágrafo 8 do apartado 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade
da universidade
“Nas furgonetas utilizadas para o correo, os/as ocupantes estarán obrigados a utilizar a máscara e
a gardar a máxima distancia posible. As máscaras no levaran válvula xa que nestas o aire é
exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.”
O parágrafo 3 do apartado 5.12 Xardinería queda redactado da seguinte maneira:
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros. Utilizaranse máscaras sen válvula xa que nas máscaras con
válvula o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención. Teranse en conta
as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3
Principios básicos para a prevención da transmisión.”
O parágrafo 1 do apartado 5.14 Prácticas de campo ou mostraxe (saídas para recollida de mostras)
“Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal. O uso da máscara será obrigatorio aínda que se poida garantir a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros. Utilizaranse máscaras sen válvula xa que nas máscaras con
válvula o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención. Teranse en conta
Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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as persoas ás que non se lle aplica a obrigatoriedade do uso da máscara indicados no punto 3
Principios básicos para a prevención da transmisión.”
Engadese un novo parágrafo ao final do punto 5.15 Congresos, conferencias, encontros
Engadese ao apartado 7 Referencias normativas e bibliográficas

•

“Resolución do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade,
pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de
2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención
previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas
de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha
vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.”

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
competentes
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Instrución da Vicerreitoria de Planificación e Sostibilidade
da Universidade de Vigo do 7 de xullo de 2020
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A Universidade de Vigo ante o retorno progresivo da súa actividade tras o
confinamento motivado pola COVID‐19, establece un Plan de Reincorporación para
preservar a seguridade e saúde da comunidade universitaria, cumprindo coas
recomendacións das autoridades sanitarias e seguindo as instrucións do Servizo
de Prevención de Riscos Laborais.
Na actualidade existe incerteza sobre diferentes aspectos da pandemia
(descoñecemento de persoas asintomáticas, estado de inmunidade, posibilidade de
reinfección, existencia dunha futura vacina, etc.) que fai necesario establecer unha
relación de accións de control do risco de contaxio e así evitar que poidan darse
casos de contaxio entre as persoas que acoden ás instalacións da Universidade.
Estas accións serán revisadas de forma periódica e adaptadas á evolución da
situación e cambios normativos.

A Lei 21/2020 no seu Artigo 9. Centros docentes, manifesta o seguinte:


As administracións educativas deberán asegurar o cumprimento polos titulares
dos centros docentes, públicos ou privados, que impartan as ensinanzas
contempladas no artigo 3 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,
das normas de desinfección, prevención e acondicionamento dos citados centros
que aquelas establezan.



En calquera caso, deberá asegurarse a adopción das medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeracións e garantir que se manteña unha
distancia de seguridade de, ao menos, 1,5 metros. Cando non sexa posible
manter dita distancia de seguridade, observaranse as medidas de hixiene
adecuadas para previr os riscos de contaxio.

A transmisión do coronavirus SARSCoV‐2 no Persoal Docente e Investigador vai ter
un nivel de exposición diferente en función das tarefas que se realicen. En xeral, a
maioría do PDI terá unha baixa probabilidade de exposición, debido a que os seus postos
de traballo non teñen atención directa ao público ou, si a teñen, prodúcese a máis de
1,5 metros de distancia, ou dispoñen de medidas de protección individual e/ou colectiva
que evitan o contacto, segundo a avaliación do SPRL.
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Medidas preventivas
Na Universidade de Vigo a docencia impártese nas denominadas aulas docentes teóricas
(aulas de teoría, entre outros) e as aulas docentes experimentais (aulas informáticas,
laboratorios docentes, talleres, entre outros).
Son de aplicación as seguintes instruccións:


Instrucións do 30 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de
previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario
de Galicia para o curso 2020/2021.



Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitarai
para adaptar el curso universitario 2020‐2021 a una presencialidad adaptada.



RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de
Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para
facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID‐19, unha vez superada a fase
III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Por todo isto


A distancia física interpersoal de seguridade establecida é de 1,5 m en xeral. A
ocupación ven dado polo equivalente a un espazo de seguridade de 2,5m2 por
persoa.



No caso de que non se poida manter a distancia de seguridade de 1,5 m entre
persoas é obrigatorio o uso de máscara, excepto no caso de que se faga uso de
biombos ou similares sistemas de separación.

Dende a Vicerreitoría de Planificación notificouse o cálculo de cabida por aulas para
tódolos centros da universidade con diversas opcións de traballo en función da distancia
interpersoal marcada polos diferentes RD, normas e recomendacións que foron
aparecendo ao longo das fases de desescalada. Estes cálculos realizáronse sobre
distancias en plano. Foron variando en función do comentado anteriormente.
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Aulas docentes teóricas:
As diferentes configuracións das aulas, levan ás seguintes opcións de ocupación sen
máscara, sempre que se manteña unha distribución de todos sentados en fila mirando no
mesmo sentido:
o Mesas individuais:
 distancia entre elas de 1,5m.
o Bancada corrida:
 A distancia entre eles será de 1,5m., empregándose a configuración
de un asento ocupado e 3 libres, situándose ao tresbolillo nas filas
anterior e posterior. No caso de situacións de ancoraxe dos asentos
onde a distancia sexa inferior a 1,5m., anularase a fila ao tresbolillo
mentres non exista a distancia interpersoal de 1,5m.

No caso de que non se poida manter a distancia de seguridade de 1,5m. entre persoas
é obrigatorio o uso de máscara, o que implica que para una mellor mobilidade deberá
utilizarse nas entradas e saídas das aulas.

Aulas docentes experimentais:
As diferentes configuracións deste tipo de aulas e o tipo de uso das mesmas con
varias persoas en movemento que non cumpren as distancias de seguridade
formuladas, supoñen o uso obrigatorio de máscaras. As excepcións prodúcense
cando os alumnos estean sentados en postos fixos cumprindo a distancia de
seguridade de 1,5m ou se empregan biombos separadores, un caso típico serían as
aulas informáticas.

Medidas organizativas
Cando o número de persoas que se poda incorporar na aula sexa menor ó número de
matriculados (asistentes, si fora o caso), disporase de docencia mixta, con alumnos presentes na
aula e alumnos seguindo a actividade docente mediante videoconferencia, tal como se
establece nas “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria
para adaptar el Curso Universitario 2020‐2021 a una Presencialidad Adaptada”.
Sendo obrigación do profesorado incluír no protocolo das prácticas a limpeza das mesmas por
parte dos alumnos ó finalizar a sesión e ó principio da seguinte práctica.
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Recoméndase que nas prácticas experimentais os equipos sexan manipulados por un único
alumno, estando os demais realizando outras tarefas.
Ao rematar a práctica incluíndo a limpeza da mesma, porase una pegatina verde como
identificador. Se o equipo seguinte que vai a traballar en esa práctica non identifica a pegatina,
deberá limpar o equipo antes de iniciala .
Nas prácticas experimentais os grupos de alumnos deberán manter a distancia interpersoal
entre os diferentes grupos de prácticas.
Nas prácticas experimentais os grupos de alumnos deberán ser homoxéneos, é dicir, se se teñen
2 grupos concedidos con 36 alumnos, deberán ser 18 e 18 os alumnos asistentes e non 24 e 12
para unha mellor distribución na aula.
Estes grupos deberán manterse a o longo de tódalas prácticas recomendándose que coincidan
cos grupos de aula teórica.
En tódalas actividades docentes, o alumnado e o profesorado deberá proceder á hixienización
de mans antes e despois da actividade, así coma nos momentos en que os protocolos
particulares que se establezan en cada centro, materia ou actividade concreta establezan.
Ventilar os espazos de traballo, mediante a apertura de portas e fiestras sempre que sexa
posible. Canto máis tempo mellor (un despacho, por exemplo, ventilaríase e renovaríase
totalmente o aire do seu interior en 10 minutos tendo portas e fiestras abertas). Naqueles
espazos de traballo nos que non existan fiestras, procurarase manter a porta aberta.

En caso de ter sistemas de climatización evitarase na medida do posible a recirculación do
aire nas UTAs. Traballarase co 100% de aire exterior.
Cando sexa posible, los sistemas descentralizados, como as unidades de fan‐coil ou os
pequenos equipos autónomos que utilizan a recirculación local, tamén deben apagarse para
evitar a RE‐suspensión de partículas de virus. Este tipo de unidades, xeralmente, teñen
filtros grosos que no reteñen partículas con carga viral.
En relación aos filtros, as actuais UTAs dos sistemas de climatización están equipadas con
filtros despois da entrada de aire exterior (clase de filtro F7 ou F8 ou ISO ePM1; dependendo
da calidade do aire exterior) que filtran ben as partículas pequenas. Esta protección para o
aire exterior considérase razoable. Para aqueles espazos con grandes dificultades de
ventilación pódense usar sistemas de purificación con filtros HPA‐14 similares aos
empregados nos quirófanos.
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Comunicado de Xerencia sobre grupos de risco COVID-19
do 2 de xullo de 2020
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COMUNICADO DA XERENCIA

NIVEIS DE RISCO DOS GRUPOS VULNERABLES, ESTABLECIDOS POLAS AUTORIDADES
SANITARIAS, FRONTE AO CORONAVIRUS SARS-COV-2

En data 30 de xuño de 2020, o Servizo de Prevención de Riscos da Universidade remite á
xerencia o informe do especialista en medicina do traballo, do departamento médico do servizo
de vixilancia e saúde co seguinte contido:
“Nas instrucións do 15 de abril de 2020 a Dirección Xeral do Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) indicaba que procedía emitir partes de baixa a aqueles traballadores que
presenten condicións de saúde que lles fixese máis vulnerables á COVID-19 e nas que, a pesar
das medidas de prevención, adaptación e protección establecidas, as condicións de traballo non
lles permitían efectuar o seu labor sen elevar o risco para si mesmas.
Ante a evolución da situación epidemiolóxica, o 01 de maio de 2020 o INSS en coordinación co
Mº de Sanidade emitiu o documento “Actualización en la emisión y transmisión de partes de

incapacidad temporal en el caso de trabajadores especialmente sensibles (TES) y de partes de
procesos COVID19 intercurrentes con otros procesos de IT por distintas patologías”. En
referencia á IT dos traballadores especialmente sensibles (TES) por vulnerabilidade sinalaba
con respecto á duración destes procesos que “en consonancia co Plan para a transición cara á
nova normalidade do Mº de Sanidade parece razoable revisar estes procesos de incapacidade
temporal no momento de desenvolvemento do final da fase II e inicio da fase III, para a
finalización destes procesos de IT dos TES.”
O 17 de xuño o INSS volve emitir “Instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de

Incapacidad Temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial
vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2” onde especifica que os procesos de
Incapacidade Temporal dos TES deberán revisarse canto antes na medida en que se considera
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que, coas medidas adoptadas nos centros de traballo en cumprimento da Real Decreto Lei
21/2020, o risco nos mesmos será similar ao risco comunitario, que nestes momentos
considérase baixo ou moi baixo.
Por tanto, tal e como establece o “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, esta situación conleva continuar coa
actividade laboral habitual, sen adaptacións específicas nin cambio de posto, xa que un risco
similar ao risco comunitario é o nivel de risco 1 (NR1) do Anexo V do citado Procedemento, e
neste nivel de risco todos os traballadores vulnerables poden traballar coas mesmas medidas
preventivas que o resto dos seus compañeiros non vulnerables.”
Polo exposto, comunícase que todo o persoal de administración e servizos (PAS) e o persoal
docente e investigador (PDI) incluídos nos grupos vulnerables ao Covid-19 teñen a
consideración de nivel de risco 1 (NR1), polo que poden continuar coa actividade laboral
habitual, sen adaptacións específicas nin cambio de posto, coas mesmas medidas preventivas
que o resto do persoal non vulnerable, sen prexuízo das modificacións ou novas medidas que
poidan adoptar as autoridades sanitarias.

Vigo, 2 de xullo de 2020
A xerenta
(documento asinado dixitalmente)
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ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI

Para o establecemento dos aforos nos distintos espazos ubicados nos edificios da Escola de Enxeñería
Industrial, así como aqueles outros que están situados noutros edificios alleos a Escola, se tiveron en conta,
como punto de partida, os criterios recollidos nos protocolos desenvolvidos polo SPRL da Universidade de
Vigo, así como os aforos pre-Covid especificados nos estudos feitos pola Unidade Técnica da UVigo.
Por outra banda, os aforos Covid vixentes foron establecidos en base a esta información de partida, e tendo
en conta aqueles aspectos e actuacións específicas realizadas nos espazos destinados a actividade docente co
obxecto de introducir melloras nos mesmos, sempre garantindo as medidas de seguridade e as directrices e
recomendacións marcadas polo SPRL. Asemade, a Escola dotouse de novos espazos que non estaban
recollidos nesta información de partida, sempre baixo os mesmos principios que o resto dos espazos que xa
estaban dispoñibles. De xeito xeral, os aforos estarán indicados nas portas de acceso ás aulas/aulas de
informática, etc., tendo en conta que poden ser actualizados no caso de que sexan obxecto de actuacións
que poidan modificar o aforo previamente asignado. En calquera caso, a información actualizada estará
sempre dispoñible nos accesos, así como, con indicacións, nas propias aulas mediante puntos verdes para
aqueles lugares utilizables e, se fora o caso, con aspas vermellas, para os lugares non permitidos.
Tendo en conta que os laboratorios docentes están xestionados polas áreas de coñecemento as que
pertencen, os aforos Covid dos mesmos foron establecidos en base ós acordos acadados pola Comisión
Permanente da EEI na sesión do 2 de outubro de 2020, nos que se adopta que a capacidade se fixará de
maneira coordinada entre a dirección da EEI e as áreas responsables dos devanditos laboratorios. Para
establecer o aforo tomarase como capacidade de referencia para as actividades prácticas a relación de
2,5m2 por persoa e a superficie do laboratorio, de acordo coa información facilitada pola Unidade Técnica,
podendo ser corrixida tendo en conta as características concretas do espazo a as súas restricións, tales como
o número de postos, así como a tipoloxía ou singularidade da prácticas a desenvolver nos mesmos. En
calquera caso, sempre se priorizará a seguridade das persoas para que as actividades poidan desenvolverse
baixo menor risco posible para todas as persoas
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Addenda de adecuación do documento ás distintas correccións e recomendacións emitidas polo
Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Vigo (SPRL-UVigo) con data do
31 de xullo de 2020 (revisada por SPRL-UVIGO con data 12-11-2020)

Addenda de adecuación ás correccións/recomendacións emitidas polo Servizo
de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Vigo (SPRL-UVigo) o
31 de xullo de 2020 (revisado e validado por SPRL-UVIGO o 12-11-2020)
Debido á os cambios e actualizacións que está a sufrir a normativa, vémonos na necesidade de revisar
a versión inicial do “Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 20202021 da Escola de Enxeñería Industrial” para actualizalo tendo en conta as correccións e
recomendacións emitidas polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade de Vigo
(SPRL-UVigo) con data do 31 de xullo de 2020. Asemade, achegase enlace do devandito SPRLUVigo no que se pode consultar distinta información de interese no relativo ós plans de actuación da
UVigo fronte á COVID-19:
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/servizoprevencion-riscos-laborais
Asemade, toda a información relativa ó “Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19
para o curso 2020-2021 da Escola de Enxeñería Industrial” estará dispoñible na web institucional da
EEI contando con un apartado específico no que se atopará toda a información de interese. A consulta
desta
información
estará
accesible
na
seguinte
ligazón:
https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/plan_prevencion/index.html

Consideracións sobre normativa actual no relativo o emprego de máscara e
outros aspectos (luvas, hixiene, distancia social, etc.)
O “Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 da EEI” recolle
que de existir unha normativa/directriz de orde superior a este Plan que faga referencia a aspectos
como a obrigatoriedade de emprego de máscara (como por exemplo, a Resolución do 17 de xullo de
2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade) debe prevalecer sobre este plan
calquera restrición, normativa ou directriz de orde superior, non so estatal, autonómica ou municipal,
senón tamén ditaminada pola propia Universidade de Vigo a través de calquera dos seus órganos con
competencia neste asunto (grupo de expertos COVID-19, SPRL, Reitorado ou Vicerreitorado
competente, área con competencias, etc.).

A obrigatoriedade do uso da máscara, segundo a normativa en vigor, afecta a todos os sectores e
colectivos da EEI (alumnado, PAS e PDI), así como ós visitantes ou traballadores puntuais nos
edificios ós que fai referencia o presente plan.

No desenvolvemento das labores docentes presenciais, incluídas as titorías, a máscara será un
complemento obrigatorio do alumnado e do profesorado se así o recolle a normativa en vigor.
Actualmente, en ningún momento poderase deixar de usar a máscara, ademais de naquelas casos
que recolla a normativa, tanto se se pode garantir como se non se garante a distancia entre o alumnado
unha vez estea sentado de forma axeitada, coa distancia interpersoal regulada, e cos aforos máximos
permitidos nas distintas aulas e espazos, manténdose así durante toda a sesión; asemade, para o persoal
docente, se non se garante a distancia co alumnado das primeiras filas ou o alumnado máis próximo á
localización do profesor/a durante a impartición da sesión docente.

No desenvolvemento das labores de investigación e tarefas administrativas, a obrigatoriedade da
máscara será análoga á indicada para ás do desempeño das labores docentes.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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No punto 4. Medidas de actuación para o persoal que presenta síntomas e para o persoal
sensible.
A Escola de Enxeñería Industrial, de acordo coas indicación do SPRL, conta con un espazo específico
en cada un dos edificios nos que desenvolve a súa actividade. Estes espazos serán debidamente
sinalizados para a súa correcta identificación e que o illamento dos casos baixo sospeita sexa o máis
seguro posible.
No relativo ó protocolo de limpeza do espazo destinado ó illamento de casos sospeitosos: o persoal de
limpeza, de acordo o establecido entre a Universidade de Vigo e a contrata de limpeza dos edificios,
definirá, para cada quenda, día, etc., e en función do persoal dispoñible, a persoa encargada de levar a
cabo a devandita tarefa. Asemade, se procederá o rexistro das tarefas de limpeza realizadas
diariamente para o seu control e trazabilidade.
O protocolo de limpeza dos edificios da EEI, en consonancia co establecido entre a Universidade de
Vigo e a contrata de limpeza dos edificios, incluirá aspectos relativos a este protocolo de limpeza, que
será/foi comprobado, e previamente negociado, por parte da Universidade e a devandita contrata, para
o cumprimento das obrigas derivadas da normativa actual, e será actualizado no caso de que sexa
necesario, e nunha addenda deste documento se recolle a versión actual do “Protocolo de limpeza para
os centros da Universidade” publicado a data 31 de xullo de 2020 na páxina web do Servizo de
Prevención de Riscos Laborais. Débese comprobar a última versión publicada de calquera dos
protocolos
recollidos
neste
documento
na
seguinte
páxina:
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/prevencion-riscos-saude-laboral

No relativo á persoa encargada de aspectos relacionados coa COVID-19 nos edificios da EEI,
establécense as seguintes, tal como se aprobou na sesión da Comisión Permanente da EEI do día 27
de xullo de 2020:
Sede Campus:

Subdirector de Infraestruturas sede Campus

Sede Cidade:

Subdirector de Infraestruturas sede Cidade

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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No punto 5.1. Acceso e desprazamentos polos centros e zonas comúns.
No relativo ó emprego de solución alcohólica, sempre se debe de considerar mellor opción o lavado
de mans con auga e xabón, e de non ser posible levar a cabo a desinfección deste modo, empregaranse
as solucións alcohólicas distribuídas nos accesos ó centro e/ou distintas zonas do mesmo.

- No punto 5.1.1. Portas e 5.1.2. Corredores e escaleiras
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar ás portas de acceso/saída preferentes, así como para os fluxos de
circulación das persoas no interior dos edificios. Tamén no relativo a ocupación de asentos de bancadas
que poden ser ocupadas, marcando de forma clara e visible os mesmos de xeito que se poida garantir
o distanciamento segundo a normativa en vigor.

- No punto 5.1.4. Aseos
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 da Universidade de Vigo, actualizados con
data 31 de xullo de 2020 (en calquera caso, débese comprobar co Servizo competente a última
versión publicada de calquera destes datos, no caso de ser necesario).

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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No punto 5.2. Espazos de traballo para a actividade docente
- No punto 5.2.1. Aulas e 5.2.2. Laboratorios e talleres de docencia
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda deste
documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo facilitados polo
comité de expertos do COVID-19 da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020
(en calquera caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera
destes datos, no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos
(modificación nas bancadas, adecuación para o emprego de dispositivos electrónicos de apoio a
docencia e tratar de garantir que o alumnado estea sempre nun mesmo espazo, separadores de
metacrilato nos postos de aulas informáticas e laboratorios, etc.), que se intensificarán durante período
previo o inicio do vindeiro curso 2020-2021, cara a permitir un axeitado comezo das actividades
académica previstas para o mes de setembro. Actualmente ou posteriormente a elaboración desta
versión, debido a actuacións e adecuacións especificas, poden sufrir modificacións. Os actualmente
establecidos recóllense na addenda correspondente, e actualizarase a devandita addenda de ser
necesario.

No punto 5.3. Espazos de traballo para a actividade investigadora
- No punto 5.3.1. Laboratorios e talleres de investigación
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020 (en calquera
caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera destes datos,
no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos, que se
intensificarán durante período previo o inicio do vindeiro curso 2020-2021, cara a permitir un
axeitado comezo das actividades académica previstas para o mes de setembro.
No relativo a laboratorios con autoservicio, o indicado neste apartado será tamén de aplicación
para aqueles laboratorios que sexan empregados por varios investigadores de forma sucesiva.
Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
competentes
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No punto 5.4. Espazos de traballo para a actividade administrativa
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI nno que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020 (en calquera
caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera destes datos,
no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos, que se
intensificarán durante o mes de agosto, cara a permitir un axeitado comezo do curso 2020-21 no mes
de setembro. Nestes casos, a Unidade técnica acometeu accións sobre os espazos de administración
con atención ó publico para garantir o distanciamento entre
o persoal de administración e servizos e o público xeral (pantallas de metacrilato, cartelería, zonas de
distanciamento, etc.), así como entre os distintos membros do devandito persoal, de ser necesario.

No punto 5.5. Despachos
A ocupación destes espazos, así como doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI,
se recollen nunha addenda deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que
se recollen os aforos por dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da
Universidade de Vigo facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de
Prevención e Riscos Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo
de 2020 (en calquera caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de
calquera destes datos, no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns
destes espazos, que se intensificarán durante o mes de agosto, cara a permitir un axeitado comezo do
curso 2020-21 no mes de setembro, no caso de tratarse de despachos de uso colectivo, ben
limitando o número máximo de usuarios simultáneos, e ben empregando separacións físicas
(pantallas, etc.) para acadar de xeito seguro o aforo máximo posible permitido.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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No punto 5.6 Salóns de actos e salas de reunións
Cada sede da EEI dispón dun salón de actos, na sede cidade localizado no vestíbulo da entrada
principal e na sede campus localizado na zona central da primeira planta do edificio. Asemade,
disponse de diversas salas de reunións distribuídas por distintas dependencias dos edificios e
perfectamente sinalizadas.
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020 (en calquera
caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera destes datos,
no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos, , que se
intensificarán durante período previo o inicio do vindeiro curso 2020-2021, cara a permitir un
axeitado comezo das actividades académica previstas para o mes de setembro.

No punto 5.7 Salas ou zonas de descanso
Non se constatan salas/zonas específicas desta tipoloxía. No caso de que sexan
definidas posteriormente, aplicarán os mesmos criterios de sinalización que os indicados para outros
espazos e se determinará o aforo máximo das mesmas segundo o establecido polo SPRL.

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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No punto 5. 8 Bibliotecas e salas de lectura
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020 (en calquera
caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera destes datos,
no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos, que se
intensificarán durante o mes de agosto, cara a permitir un axeitado comezo do curso 2020-21 no mes
de setembro. Nestes casos, a Unidade técnica acometeu accións sobre os espazos de administración
con atención ó publico para garantir o distanciamento entre
o persoal de administración e servizos e o público xeral (pantallas de metacrilato, cartelería, zonas de
distanciamento, etc.), así como entre os distintos membros do devandito persoal, de ser necesario.

No punto 5.9 Conserxerías
Sinalizáronse, de acordo coa cartelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboración do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dispoñible como recurso web en
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19, empregándose os
carteis necesarios para indicar a ocupación dos mesmos. Asemade, a ocupación deste espazo, así como
doutros espazos e dependencias de todos os edificios da EEI, se recollen nunha addenda
deste documento, ADDENDA: AFOROS EDIFICIOS DA EEI no que se recollen os aforos por
dependencias dos edificios da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
facilitados polo comité de expertos do COVID-19 e polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais (SPRL) da Universidade de Vigo, actualizados a data 31 de xullo de 2020 (en calquera
caso, débese comprobar co Servizo competente a última versión publicada de calquera destes datos,
no caso de ser necesario). Estanse a levar a cabo actuacións sobre algúns destes espazos, que se
intensificarán durante o mes de agosto, cara a permitir un axeitado comezo do curso 2020-21 no mes
de setembro. Nestes casos, a Unidade técnica acometeu accións sobre os espazos de administración
con atención ó publico para garantir o distanciamento entre
o persoal de administración e servizos e o público xeral (pantallas de metacrilato, cartelería, zonas de
distanciamento, etc.), así como entre os distintos membros do devandito persoal, de ser necesario.
No punto 5.10 Instalacións deportivas e pavillóns universitarios
Unicamente se constata a zona de pistas deportivas da sede cidade da EEI, na que, de ser o caso de
empregarse como tal, debe asegurarse o cumprimento do recollido no Plan para este apartado.
Asemade, no caso de que sexan definidas e empregadas como tal, aplicarán os mesmos criterios de
Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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sinalización que os indicados para outros espazos da mesma natureza se determinará o aforo máximo
das mesmas segundo o establecido polo SPRL.

No punto 5.11 Xestión do correo e da paquetería. Medios de transporte propiedade da
universidade
Eliminase do documento inicial do Plan o primeiro, segundo e oitavo paragrafo, e dicir, non proceden
os recollidos a continuación:
“Ás persoas usuarias que veñan a recoller ou devolver un vehículo atenderanse sempre a través da
pantalla ou barreira colocada no mostrador ou no seu defecto gardarase a distancia de seguridade
mínima de 1,5 metros (esta distancia deberá estar marcada no chan).”
“Impedirase o acceso ás persoas usuarias ao interior da oficina do garaxe, pechando a porta ou
poñendo barreiras .”
“Nas furgonetas utilizadas para o correo por mais dunha persoa, os/as ocupantes estarán obrigados
a utilizar a máscara e a gardar a máxima distancia posible. As máscaras no levaran válvula xa que
nestas o aire é exhalado directamente ao ambiente sen ningún tipo de retención.”

No punto 5.12 Xardinería
Non procede, agás para aquelas zonas con elementos que esixan o coidado por parte do persoal de
xardinería da Universidade de Vigo para o cal é de aplicación, se procede, o recollido no modelo do
plan de prevención, así como o protocolo de actuación publicado polo SPRL para o persoal de
xardineira, recollido nunha addenda deste documento.

No punto 5.13 Cafetarías e comedores
Neste documento, nunha addenda posterior, se inclúe a “Guía de actuación para os titulares e persoal
das cafeterías e comedores” publicado polo SPRL-UVigo.

No punto 5.17 Limpeza e desinfección
Neste documento, nunha addenda posterior, se inclúe o “Protocolo de limpeza para os centros da
Universidade “ publicado polo SPRL-UVigo.

Consideracións sobre os manuais, guías e protocolos de actuación do SPRL-UVigo
Débense ter en conta os protocolos de actuación publicados polo Servizo de Prevención e Riscos
Laborais da Universidade de Vigo, publicados na súa páxina web, e que se achegan como addenda
posterior neste documento. Os devanditos protocolos poden ser actualizados periodicamente, polo que
Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
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débese verificar se a versión contida neste documento é a máis actual e no caso de discrepancias,
considerar aquela versión máis actual publicada polo SPRL-UVIGO, na web:
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/prevencion-riscos-saude-laboral

Neste documento, nunha addenda posterior, recóllense os seguintes manuais, guías e protocolos de
actuación:
Para o persoal administrativo
Para o persoal das bibliotecas
Para o persoal da conserxarías
Para o persoal dos laboratorios de investigación
Para o persoal dos servizos informáticos
Para o persoal de medios audiovisuais
Para o persoal da unidade de transporte e distribución
Para o persoal de xardinaría
Para o persoal da área de benestar saúde e deporte
Guía de actuación para os titulares e persoal das cafeterías e comedores
Protocolo de limpeza para os centros da Universidade
Protocolo de actuación ante a aparición de casos sospeitosos de COVID-19
Protocolo de actuación para a realización da actividade docente presencial

Este documento está en revisión permanente en función da información emitida polos organismos
competentes
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ADDENDA: Carteleria

Empregarase a certelería definida pola Área de Imaxe da Universidade de Vigo en
colaboracion do Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Recursos dispoñibles na páxina web:
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/novas/sinalizacion-covid-19
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ADDENDA:

Addenda de protocolos publicados na páxina do Servizo de Prevención de Riscos Laborais da
Universidade de Vigo (SPRL-UVigo) a data 12 de novembro de 2020

Os devanditos protocolos poden ser actualizados periodicamente, polo que débese verificar se a
versión contida neste documento é a máis actual e no caso de discrepancias, considerar aquela
versión máis actual publicada polo SPRL-UVIGO
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/prevencion-riscos-saude-laboral

Manuais, guías e protocolos de actuación
Para o persoal administrativo
Para o persoal das bibliotecas
Para o persoal da conserxarías
Para o persoal dos laboratorios de investigación
Para o persoal dos servizos informáticos
Para o persoal de medios audiovisuais
Para o persoal da unidade de transporte e distribución
Para o persoal de xardinaría
Para o persoal da área de benestar saúde e deporte
Guía de actuación para os titulares e persoal das cafeterías e comedores
Protocolo de limpeza para os centros da Universidade
Protocolo de actuación ante a aparición de casos sospeitosos de COVID-19
Protocolo de actuación para a realización da actividade docente presencial
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ADDENDA da Vicerreitoria de Planificación e
Sostibilidade para o curso 2021-2022

Modificación para o curso 2021-2022

A evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 e o constante incremento da
porcentaxe de poboación vacinada fan que nos atopemos nunha fase de desescalada gradual,
permitindo a redución progresiva dalgunhas das medidas de control que se tiñan establecido.
En base ao anterior, a Universidade de Vigo comezará o curso 2021/22 en situación de
normalidade adaptada na que o cálculo do aforo das aulas, paraninfos e salóns de actos farase
en base as Instrución do 1 de xullo de 2021 da Secretaría Xeral de Universidades, de previsión
de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso
2021/22, que indican:

En termos de aforo, é recomendable establecelo no 50% en espazos con bancadas fixas, deixando
sempre un posto intermedio baleiro. En caso de mobiliario non fixo, deberíase respectar unha
distancia mínima de 1,2 metros entre os distintos postos.
Nos grupos moi numerosos, recoméndase establecer un número máximo de asistentes por aula, en
función das características espaciais, da ventilación e das posibilidades técnicas. Con todo é
preferible empregar aulas espello ou docencia telemática simultánea, evitando concentracións moi
elevadas do estudantado.
No que respecta máscara, segundo Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas
de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. será obrigatorio o seu uso 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 e cando se estea na vía
pública e en espazos ao aire libre e non resulte posible manter a distancia de seguridade
interpersoal de 1,5 metros. Nas actividades no ámbito laboral desenvolvidas en espazos comúns
ou de uso colectivo ou en calquera outra dependencia en que estean varios traballadores /as ou
traballadores/as e/ou clientes será obrigatorio o uso da máscara.

Así mesmo, os comedores e cafetarías deberán cumprir a Orde de 14 de setembro de 2021 pola
que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

