
 QUE É O CORONAVIRUS?

Os  coronavirus  son  unha  familia  de  virus  que

afectan  normalmente  aos  animais  pero  que  en

ocasións poden transmitirse ás persoas.

En decembro de 2019 detectouse en China un tipo

de coronavirus que pode afectar ás persoas e pode

transmitirse entre elas.

Este virus denominouse SARS-CoV-2

QUE ENFERMIDADE PRODUCE?

A  enfermidade  producida  polo  SARS-CoV-2

chámase  COVID-19.  Os  síntomas  máis  comúns

inclúen febre, tos e sensación de falta de aire. Nos

casos  máis  graves  pode  causar  dificultade  para

respirar, pneumonía e incluso a morte; se ben, estes

casos  graves  prodúcense  en  persoas  de  maior

risco, como as persoas maiores e as persoas con

enfermidades preexistentes (cardiopatías, diabetes,

enfermidades  respiratorias  ou  persoas

inmunodeprimidas).

Na maioría dos casos a enfermidade resólvese sen

complicacións.  O  período  de  incubación  estímase

entre 2 a 14 días. Actualmente non existe vacina nin

tratamento específico. O tratamento é sintomático.

COMO SE TRANSMITE?

Por  similitude  con  outros  coronavirus  coñecidos,

créese  que  o  SARS-CoV-2  se  transmite

principalmente  por  contacto  coas  secrecións

respiratorias que se xeran coa tos ou co estornudo

dunha persoa enferma.

DEFINICIÓN  DE  CASOS  DE  INFECCIÓN

POLO SARS-CoV-2

A. Calquera  persoa  cun  cadro  clínico  compatible

con infección respiratoria aguda (comezo súbito de

calquera dos seguintes síntomas: tos, febre, disnea)

de calquera gravidade.

Que  ademais,  nos  14  días  previos  dos  síntomas

cumpre  calquera  dos  seguintes  criterios

epidemolóxicos:

1.-Historia  de  viaxe  a  áreas  con  evidencia  de

transmisión  comunitaria.  As  áreas  consideradas

actualmente pódense consultar no seguinte enlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/

saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

areas.htm 

2.-Historial  de contacto estreito cun caso probable

confirmado.

B. Calquera persoa que se atope hospitalizada por

unha  infección  respiratoria  aguda  con  criterios  de

gravidade  (pneumonía,  síndrome  de  distrés

respiratorio  agudo,  fallo  multiorgánico,  shock

séptico, ingreso en UCI ou falecemento) na que se

teñan  descartado  outras  posibles  etioloxías

infecciosas que poidan xustificar o cadro (resultados

negativos  como  mínimo  para  un  panel  de  virus

respiratorios, incluíndo a gripe).

MEDIDAS  PREVENTIVAS  NOS  CENTROS

MUNICIPAIS

-Débense  manter  todas  as  dependencias  ben

ventiladas,  especialmente aquelas polas que pasa

maior número de persoas.

-Se realizará exhaustiva limpeza e desinfección de

obxectos e  superficies como mostradores,  mesas,

sillas, manillas de portas…

-Extremaránse as medidas de hixiene e limpeza nos

baños dos centros.

-Facilitarase que o persoal do centro poida realizar

unha hixiene de mans frecuente con auga e xabón. 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  PARA  OS  E  

AS TRABALLADORAS

-Evitar o contacto de proximidade con persoas que

teñan síntomas de resfriado ou gripe.

-Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón.

-Non tocarse a boca, o nariz ou os ollos sin terse

lavado antes as mans.

-Non  compartir  toallas,  vasos,  pratos  ou  outros

obxectos de uso persoal. 

-Limpar e desinfectar obxectos e superficies que se

tocan con frecuencia.

-Se se tose ou se estornuda, cubrirse a boca coa

flexura do cóbado 

-Evitar  no  posible  o  contacto  sen  guantes  de

documentación externa, por exemplo o DNI.

QUE  TEÑO  QUE  FACER  SE  ESTIVEN

CUNHA  PERSOA  ENFERMA  OU  VIAXEI  A

ZONAS DE RISCO?

-Se non ten síntomas, debe facer unha vida normal

e observar se ten síntomas os seguintes 14 días.

-No caso de síntomas como tos ou febre, contactar

telefónicamente co 061 (SAÚDE), eles establecerán

a conduta a seguir ou no 900 400 116

CANDO SE DEBE USAR A MASCARIÑA?

-Pense que as mascariñas son efectivas cando se

empregan  en  combinación  coa  hixiene  frecuente

das mans. Non é necesario que os traballadores/as

que  non  presenten  síntomas  respiratorios  usen

mascariñas.  No  caso  de  presentar  síntomas,

póñase en contacto co médico, él/ela lle indicarán

se debe ou non usar mascariña.

-Debe  usar  mascariña  se  está  coidando  dunha

persoa con sospeita de infección.
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