
GUÍA Do COMERCIO LOCAL



QUe É O CORONAVIRUS SARS-COV-2?

CoMO SE PROPAGA?

cales son os sÍntomas mÁis comÚns?

E un novo tipo de Coronavirus que pode afectar ás persoas causándolles a enfermi-

dade COVID-19. O período de incubación varía entre 2 e 14 días.

Parace que a transmisión é por contacto estreito coas secrecións respiratorias que se 

xeran coa tose ou o estornudo dunha persoa doente. A súa capacidade de contaxio 

depende da cantidade do virus nas vías respiratorias. Estas secrecións infectarían a 

outra no caso de entrar en contacto co seu nariz, os seus ollos ou a súa boca. Parece 

pouco probable a transmisión polo aire a distancias maiores de 1-2 metros.

- Febre, tose e sensación de falta de aire.

- Pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal.

- A maioría dos casos presentan síntomas leves.

- En casos máis graves a infección pode causar neumonía, dificultade importante 

para respirar, fallo renal e ata a morte.

´



Os principais grupos vulnerables son as persoas con 

diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, 

enfermidade hepática crónica, enfermidade pulmonar crónica, 

enfermidade renal crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase 

de tratamento activo, embarazo e maiores de 60 anos.

AS PERSOAS QUE PRESENTEN FEBRE OU 
TOSe, DEBERÁN QUEDAR NO SEU DOMICILIO 

E CONTACTAR COS SERVIzOS DE SAÚDE 
TELEFoNICAMENTE

900 40 01 16



antes de ir ao traballo
- Se presentas calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que 

puidese estar asociada ca COVID-19 non debes acudir ao traballo e tes que contactar 

co teléfono de atención primaria e seguir as súas instrucións. Non debes acudir ao teu 

posto de traballo ata que che confirmen que non hai risco para ti ou para os demais.

- Se estiveches en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que estean no 

mesmo lugar que un caso mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor 

de 2 metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou compartiches espazo 

sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola COVID-19, tampouco 

debes acudir ao teu posto de traballo, mesmo en ausencia de síntomas, por un espa-

zo de polo menos 14 días. Durante ese período debes realizar un seguimento por se 

aparecen signos da enfermidade.

- Se es vulnerable por idade, por estar embarazada ou por padecer as afeccións 

médicas anteriores (como, por exemplo, hipertensión arterial, enfermidades cardio-

vasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cancro ou inmunodepresión) 

non terás que acudir ao centro de traballo. No caso de que non poidas realizar as 

túas tarefas a distancia, deberás contactar co teu médico para que acredite, no seu 

caso, que efectivamente debes permanecer nunha situación de illamento a efectos 

laborais e, se así fose, considerarase unha situación asimilada a accidente de traballo 

para a prestación económica de incapacidade temporal.



desprazamentos ao traballo
- Sempre que poidas, prioriza as opcións de mobilidade que mellor garanticen a dis-

tancia interpersoal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, é preferible nesta 

situación o transporte individual.

- Se vas ao traballo andando, en bicicleta ou moto, non é necesario que leves mas-

carilla. Garda a distancia interpersonal cando vaias camiñando pola rúa.

- Se debes desprazarte nun turismo, extrema as medidas de limpeza do vehículo e 

evita que viaxe máis dunha persoa por cada fila de asentos mantendo a maior dis-

tancia posible entre os ocupantes agás que sexades persoas convivintes.

- Se colles un taxi ou un VTC, só debe viaxar unha persoa por cada fila de asentos 

mantendo a maior distancia posible entre os ocupantes.

- En caso de usar transportes públicos, metro, autobús ou tren, garda a distancia 

interpersoal cos teus compañeiros de viaxe. No caso de autobús público ou de em-

presa, o condutor velará porque se respecte a distancia interpersoal. Lembra que o 

uso da mascarilla é obrigatorio.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
QUe PODO FACER PARA PROTEXERME CON SENTIDIÑO DO NOVO CORONAVIRUS?

O mellor xeito de reducir calquera risco de infección é unha boa hixiene e evitar o contacto 

directo ou próximo (nunca a menos de un metro, e preferiblemente, dous) con calquera persoa.

LAVA AS MANS CON FRECUENCIA

ao toser ou estornudar, 
cubre a boca e o nariz co 

cóbado flexionado

Evita tocar os ollos, o nariz e a 
boca, xa que as mans facilitan a 

súa transmisión

Usa panos desbotables para 
eliminar secrecións respiratorias 

e tírao tralo seu uso

mantén a distancia de seguridade. se presentas 
síntomas respiratorios evita o contacto 

próximo con outras persoas

Utiliza mascarilla



MASCARILLAS
Son de uso obrigatorio en persoas de seis 

anos en adiante na vía pública, en espazos 

ao aire libre e en calquera espazo pechado 

de uso público ou que se atope aberto ao 

público, sempre que non sexa posible manter 

unha distancia de seguridade interpersoal de 

alomenos dous metros, recomendándose o 

seu uso para a poboación infantil de entre os 

tres e os cinco anos.

Esta obrigatoriedade non será esixible:

- En persoas que presenten algún tipo de di-

ficultade respiratoria.

- Persoas nas que o uso de mascarilla resulte 

cotraindicado por motivos de saúde xustifi-

cados, ou que pola súa situación de discapa-

cidade ou dependencia presenten alteracións 

da conduta que fagan inviable a súa utiliza-

ción.

- Desenvolvemento de actividades nas que, 

pola propia natureza destas, resulte incom-

patible o uso da mascarilla.

- Causa de forza maior ou situación de nece-

sidade.



como lavar as mans?

MOLLA AS MANS CON AUGA COLLE A CANTIDADE SUFICIENTE DE XABÓN 
COMO PARA CUBRIR A SUPERFICIE DAS MANS

FRegA AS PALMAS DAS MANs

ACLARa AS MANS CON AUGA

FRegA A palma da man dereita 
contra o dorso da man esquerda, 

entrelazando os dedos, e viceversa

FREGA O PULGAR ESQUERDO CON 
MOVEMENTO DE ROTACIÓN, ATRAPÁNDOO 
CA PALMA DA MAN DEREITA, E VICEVERSA

FREGA A PUNTA DOS DEDOS DA MAN DEREITA 
CA PALMA DA MAN ESQUERDA, FACENDO UN 

MOVEMENTO DE ROTACIÓN, E VICEVERSA

frega as palmas das mans cos 
dedos entrelazados

Frega o dorso dos dedos 
dunha man ca palma da man 
oposta, agarrando os dedos

SÉCAAS CUN PANO DESBOTABLE E LISTO!USA O PANO DESBOTABLE PARA PECHAR A BILLA
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prevención e saúde laboral no comercio

C0MO ORGANIZAR A ACTIVIDADE NO SEU COMERCIO?

coMO MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE?

- Coloque carteis en zonas visibles coas advertencias das autoridades sanitarias.

- Planifique as necesidades de material de protección e hixiene para o persoal e a clientela 

(luvas desbotables, máscaras, solucións hidroalcohólicas...)

- Dispoña de material de limpeza e desinfección suficiente como deterxentes e lixivia ou ou-

tros produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade para desinfectar.

- Protexa ao persoal traballador dos grupos vulnerables ao coronavirus.

- Na medida que sexa posible, co obxectivo de garantir a posibilidade de manter as distancias 

de seguridade mínimas esixidas en cada momento polo Ministerio de Sanidade, modifique a 

disposición dos postos de traballo, a organización de circulación de persoas, distribución de 

espazos (mobiliario, estanterías, liñas de caixa, etc), ou a organización de turnos.

- Controle o aforo no seu comercio: utilice a cita previa, coloque carteis informativos, e orga-

nice a entrada graduada da clientela.

- Sinalice o chan mediante cinta adhesiva ou postes separadores, entre a clientela que agarda 

para o servizo, a caixa ou o acceso ao establecemento.



CoMO RESPECTAR AS MEDIDAS HIXIÉNICAS?
- Facilite solucións hidroalcohólicas, luvas desbotables e coloque contedores con tapa, pedal 

e bolsas recambiables nos accesos do comercio para uso público.

- Protexa os produtos para evitar a súa contaminación mediante fundas, pantallas, vitrinas, etc.

- Reforce a limpeza e desinfección do local e das superficies que máis se tocan, como mos-

tradores, pomos de portas, ordenador, TPV, probadores e aseos. Estes virus inactívanse tras 

poucos minutos de contacto con desinfectantes comúns.

- Para unha limpeza correcta das instalacións, sexa puntual ou a última da xornada, é necesario 

que o traballador conte coas medidas preventivas e equipos de protección individual necesa-

rios, así como os produtos adecuados.

- Ventile con máis frecuencia e asegure a renovación do aire se ten instalados sistemas de 

ventilación ou climatización.

- Fomente a compra e pago electrónicos. Se non é posible a entrega a domicilio, habilite servi-

zos de recollida no comercio.

- Pode instalar pantallas ou outros elementos de barreira nas zonas de atención ao público 

como mostradores, caixas de cobranza, etc, especialmente cando non se poida manter a dis-

tancia.



OUTRAS RECOMENDACIÓNS PARA AS ZONAS adicadas a VENdAs
- A permanencia no local por parte do cliente deberá ser a estritamente necesaria para rea-

lizar a compra.

- Débese evitar dentro do posible a manipulación do producto por parte do cliente.

- Utilización de luvas e hidroxeles ao cobrar. Se non é posible a venda mediante tarxeta, des-

bote as luvas inmediatamente logo da manipulación do efectivo.

- A distancia recomendada vendedor-cliente e entre clientes debe ser alomenos de 1 metro 

cando se conte con elementos de protección, ou de 2 metros sen estes elementos.

- Débese establecer un aforo máximo, que deberá cumprir coas medidas extraordinarias dic-

tadas polas autoridades competentes, concretamente co requisito de distancias mínimas.

- No caso de picos de afluencia masiva de clientes, estes deberán agardar fora do establece-

mento de forma organizada e mantendo a distancia de seguridade.

- No caso de devolución de produtos, debe realizarse unha desinfección dos mesmos ou man-

telos en cuarentena antes de poñelos de novo á venda. Procederase á súa recollida con luvas 

desbotables.



900 40 01 16

PLATAFORMA
REINICIA
PONTEVEDRA

#PONTELOVERS

Teléfono de consulta sobre Covid-19 en Galicia


