
PROTOCOLO MEDIDAS 
SEGURIDADE E HIXIENE

Capacidade actividade nova normalidade: 12 persoas
Se o grupo supera esta cifra, dividiranse en 2 subgrupos,
dirixidos cada un deles por un facilitador: 1 subgrupo en

actividade interior e 1 subgrupo en actividade exterior
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O persoal (educadores e condutor) adscrito á campaña estará 
exhaustivamente formado sobre o protocolo durante a vixencia desta 
crise sanitaria. Tamén se o exhortará a cumprir este protocolo de maneira 
completa e detallada.

Disponse dunha persoa, diferente do equipo de cada aula móbil, encargada 
de inspeccionar regularmente as nosas campañas e verificar o cumprimento 
do protocolo de seguridade.

Dotarase de EPI a este persoal: idealmente, máscaras autofiltrantes FFP2 ou 
FFP3, luvas de vinilo/acrilonitrilo (segundo a norma UNE-EN ISO 374.5:2016) 
e pantalla protectora facial.

ACTIVIDADE

Todo o material (funxible) que se utiliza para a realización de todas as 
actividades estará dividido en lotes para poder ir cambiando ao longo do 
día e desinfectando con comodidade.

Todo o material (funxible) resistente 
á auga se lavará en cada sesión 
(para iso disporemos de caldeiros 
con produto, auga e xabón).

Todo o material (funxible) resistente 
ao hidroxel se limpará antes de 
cada uso se fose necesario (por 
exemplo, na zona eléctrica, os cables 
plastificados).

En todo momento, o usuario levará 
máscara e irá limpándose con xel as 
veces que sexa necesario.

Partimos da base de atención en 
grupos de 12 persoas en sesións 
de 30 a 45 minutos máx. (o tempo 
diminúe porque a actividade 
difire, trátase de realizar unha 
presentación-preludio da actividade 
escolar a futuro inmediato.

EQUIPO HUMANO
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ACCESO E SAÍDA

Cartel informativo das medidas que o visitante ten que cumprir para entrar 
na exposición: máscara, xel hidroalcohólico, felpudo desinfectante, sinais 
distanciamento social en caso de agarda etc.

O visitante limpa os zapatos no felpudo especial con 
solución desinfectante que encontrará ao inicio da 
escaleira.

O visitante limpa as mans con xel hidroalcohólico 
cuxo dispensador encontrará ao inicio da escaleira.

O visitante xa debe vestir a máscara, en caso 
excepcional de que non a levase, se lle ofrecerá unha 
e se o instará a que a poña. Non poderá entrar sen 
máscara en ningún caso.

Cartel informativo sobre o proceso ao saír: depositar 
residuos no caldeiro correspondente.

Se o visitante desexa desbotar algo, encontrará ao final 
da rampla de saída un caldeiro con accionamento de pé 
para depositalo (opcionalmente, o caldeiro colocarase 
inmediatamente ao carón da saída, por dentro ou por 
fóra). Posteriormente, se lles suxerirá que limpen as 
mans con xel hidroalcohólico.

Antes de entrar (os visitantes van subir as escaleiras un por un)

Acceso de persoas con discapacidade física ou mobilidade 
reducida por elevador

Entre os asistentes ás actividades pode haber PMR que requiren entrar polo 
acceso especial habilitado para eles e que precisen da axuda doutra persoa 
(normalmente o noso educador ou condutor) para o seu acceso ao interior.

A estes visitantes se lles facilitarán as mesmas EPI que ao resto (sempre que 
as súas circunstancias físicas lles permitan usalas).

No caso de persoas sen cadeiras de rodas pero si precisen elevador, se lles 
recomendará pasar antes polo felpudo desinfectante.

No caso de persoas en cadeira de rodas, a persoa do equipo que os axude a 
subir desinfectará as súas rodas con algunha solución desinfectante (Sanitol, 
solución con lixivia ao 0,1% etc.) e limpará as mans (con luvas) con xel 
hidroalcohólico antes de facer a operación. No caso de baixada da actividade, 
a persoa do equipo que axude limpará previamente as mans.
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ACTIVIDADE INTERIOR

A aula móbil estará dotada de EPI e produtos como os seguintes:

O equipo da aula móbil debe asegurarse da existencia da cantidade prevista de 
EPI e da petición de reposición cunha antelación de 3 días.

Aires acondicionados sempre acendidos para manter un nivel de temperatura 
e humidade óptimo dentro da sala.

Carteis onde se describa claramente o tipo de precaucións necesarias e o EPI 
requirido (máscara, luvas etc.). Idiomas oficiais do territorio de acción.

Carteis coas recomendacións de distancia e hixiene respiratoria, particularmente 
aquelas que lembren a necesidade de non tocar a cara nin as mucosas.

Dispor de maneira notoria de xel hidroalcohólico para que cada usuario o use 
cando o precise (ou llo requira o educador).

Establecer e sinalizar unha serie de puntos de parada para cada visitante en 
cada actividade interna, cun límite de persoas en cada actividade.

Sinalizar e asegurar que os espazos entre usuarios se respecten e sexan dun 
mínimo de 1,5 metros (2 metros onde for posible).

Algúns deses FUNXIBLES, sobre todo os de Papel, Goma ou Pórex, poden 
desbotarse.

Establecer e sinalizar percorridos obrigatorios e tempos de uso recomendados 
en cada actividade, co obxecto de evitar a formación de “funís” de paso.

Sempre estará o EDUCADOR presente nas actividades.

Máscaras cirúrxicas (adulto e infantil,
preferentemente) segundo norma UNE-EN
14683:2019+AC:2019).

Luvas de protección (segundo a norma
UNE-EN ISO 374.5:2016).

Dispensadores con s o l u c i ó n 
hidroalcohólica para a hixiene de mans.

Toallas de papel ou semellante para a 
hixiene de mans.

Panos desbotables para a hixiene 
respiratoria.

Papel ou material téxtil desbotable: para
a limpeza e desinfección das superficies
e espazos en contacto con visitantes.

Bolsas de plástico para a recollida de 
residuos.

Colectores de residuos: para que 
visitantes e o equipo da aula móbil poidan 
desprenderse doadamente dos EPI.

Desinfectante con efecto virucida: para 
zonas de deambulación e de maior tránsito 
de persoas, superficies de contacto 
frecuente, como varandas e pasamáns, 
botóns, pomos de portas, mesas etc.
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LIMPEZA ANTES E DESPOIS DA ACTIVIDADE 
CUN GRUPO

Unha vez rematada cada sesión e antes de empezar a seguinte, cómpre reforzar 
as tarefas de limpeza en toda a estancia, con especial incidencia en superficies, 
en particular aquelas que se tocan con máis frecuencia, como mesas, pomos de 
portas, pasamáns exterior, así como TODOS OS OBXECTOS USADOS DURANTE 
A ACTIVIDADE EDUCATIVA (FUNXIBLES).

En todo caso, débese asegurar unha correcta protección do persoal encargado 
da limpeza (educador ou condutor): Todas as tarefas deben realizarse con 
máscara e luvas dun único uso. Para as tarefas de limpeza, é recomendable 
utilizar luvas de vinilo/acrilonitrilo.

Unha vez finalizada a limpeza, e tras despoxarse de luvas e máscara, cómpre 
que o persoal de limpeza realice unha completa hixiene de mans.

Integración no interior da unidade móbil do un sistema para o seu uso como 
purificador/desinfección do aire:

Non é tóxico, é apto para traballar 
24/7 con ocupación de persoas.

Serve para o tratamento de aire e 
superficies.

Elimina patóxenos, virus, fungos, 
bacterias, etc, mediante a luz UVC no 
seu interior. 

Canto tarda? Depende, respecto 
aos virus, aprox. en 2-4 h, o 99%.

Recomendamos que traballen 24/7 ou, polo menos, durante toda a xornada 
laboral.

Funciona por oxidación do mesmo xeito que o ozono, pero sen ser tóxico. 

Solución deseñada para manter o aire purificado en estancias de ata 75 m2

Expulsa un aire completamente limpo e esterilizado.
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