
 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das consultas que estamos a recibir por parte de colexiadas e colexiados do COTOGA, 

desexamos trasladar o seguinte: 

 

 

 

 

Debemos prestar os nosos servizos profesionais seguindo as indicacións que recibimos 

por parte das autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidade / Xunta de Galicia). 

Neste sentido, desde o Servizo Nacional de Saúde realizan as seguintes 

recomendacións:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf 

Por indicación da Xunta de Galicia, recoméndase que se evite acudir a centros de 

saúde e hospitais, salvo que sexa imprescindible, e promover a consulta online e telefónica. 

Recoméndase tamen a suspensión de todos os tratamentos que non sexan 

imprescindibles. 

Recoméndase igualmente facilitar o teletraballo, medidas de flexibilidade horaria, 

reorganizar as quendas ou medidas de protección. 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf


 

 

 

 

Resumo da Resolución actualizada emitida pola Conselleria de Sanidade da que facemos un avance de 

seguido dos puntos tratados.  

 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, 

pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 

2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na 

Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do 

coronavirus COVID-19. 

ACÓRDASE 

Primeiro. Medidas preventivas  

Adóptanse as seguintes medidas preventivas:  

a) Medidas de carácter xeral: 

 

a. Recoméndase evitar as viaxes que non sexan necesarias.  

b. Recoméndase ás persoas que inicien síntomas respiratorios e/ou febre 

que permanezan no seu domicilio, sen acudiren aos centros sanitarios, 

sempre que a súa situación clínica o permita, e ao seu lugar de traballo. 

As persoas que presenten a dita situación clínica, seguindo o protocolo 

establecido pola Consellería de Sanidade, poderán chamar ao 

teléfono 061 ou ao 900400116. 

 

b) No eido dos servizos sociais, en atención á especial protección que se 

debe prestar a poboación sensible ou en especial risco: 

1ª) Suspensión de toda a actividade dos centros sociocomunitarios; dos 

centros de día, sexan de maiores, de menores, de protección de menores 

ou de discapacidade; dos centros ocupacionais; das escolas infantís, 

puntos de atención á infancia, ludotecas e espazos infantís; das residencias 

de tempo libre; e dos albergues xuvenís e espazos xoves.  

A consellería competente na materia de política social adoptará as 

medidas e instrucións pertinentes en relación coa prestación de servizos do 

persoal e a súa presenza nos centros que asegure o seu mantemento e a 

continuación reanudación da súa normal actividade.  

2ª) Nos centros residenciais:  

- Suspensión de todas as actividades que supoñan o acceso de persoas 

externas a eles. 

- As persoas responsables dos centros deberán limitar o número de visitas a un 

máximo de unha por residente e día e colocar carteis informativos nos accesos 



 

 

sobre estas limitacións e as medidas preventivas e os riscos do coronavirus 

acorde coa subministrada oficialmente polas autoridades sanitarias.  

- Non se aceptarán visitas a residentes por persoas con síntomas respiratorios 

ou febre. 

- Non se aceptarán con carácter xeral visitas aos residentes por persoas 

maiores de 70 anos ou con patoloxías cardíacas ou respiratorias previas.  

- Deberán extremarse as medidas de limpeza.  

-Evitarase a aglomeración de residentes en actividades e deberán ser 

distribuídos de xeito que se limite a presenza de grupos numerosos de persoas 

en espazos pechados para minimizar as posibilidades de contaxio.  

- Paralízanse todos os ingresos en residencias de maiores e persoas con 

discapacidade, con excepción dos casos derivados polas autoridades 

sanitarias.  

c) Medidas de protección para colectivos específicos: 

1ª) Recoméndase o coidado domiciliario dos maiores.  

2ª) Recoméndase a todas as persoas maiores, que padecen enfermidades 

crónicas, pluripatolóxicos ou con estados de inmunosupresión conxénita ou 

adquirida que limiten as saídas do seu fogar ou residencia. En calquera caso, 

recoméndase que eviten lugares concorridos nos que non é posible manter a 

distancia de seguridade interpersoal de polo menos un metro. 

d) No eido das actividades deportivas, e sen prexuízo das medidas adoptadas 

polas autoridades competentes respecto do deporte de competencia estatal 

(ver en DOG) 

e) No eido educativo, en atención á especial protección que se debe prestar á 

poboación sensible. (ver en DOG) 

f) No eido do ensino universitario. (ver en DOG) 

g) Medidas no eido do transporte público (ver en DOG) 

h) Equipamentos culturais. (ver en DOG) 

i) Medidas na área de comercio e consumo (ver en DOG) 

j) Medidas en materia de espazos naturais (ver en DOG) 

 

 


