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1.  INTRODUCIÓN  
 

Desde a Federación de Ensino de CCOO Galicia entendemos que a 

prestación dos servizos de atención a persoas con discapacidade e a 

normalización destes deben ter un carácter prioritario para a normalización da 

vida das persoas con discapacidade, tras un período onde o confinamento 

afectoulles máis se cabe que á poboación en xeral.  

 

Dito isto, non debemos esquecer que as persoas usuarias deste sector 

teñen uns condicionantes moi importantes, como é o caso de patoloxías previas 

e a exposición ao virus dunha parte importante xa que viven de forma habitual 

nos recursos residenciais da rexión.  

 

Por iso, desde CCOO facemos as seguintes recomendacións para a 

desescalada, utilizando os mesmos criterios que se están recomendando por 

parte do goberno e atendendo ás recomendacións de Sanidade, Saúde Publica 

e as previsións que se están facendo en sectores do ámbito Educativo. 
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2. RECOMENDACIÓNS XERAIS 
 

2.1. PROTOCOLO E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 
 

En CCOO entendemos que a saúde é o principal nestes momentos que 
estamos a vivir. O noso obxectivo é facer fincapé en todas as medidas 
preventivas que se han de cumprir e que todos coñecemos: 

 

1- Avaliación de riscos e medidas preventivas por parte de todas as 
entidades, que deben pactarse cos delegados e delegadas de prevención ou a 
representación legal das persoas traballadoras, e ser coñecidas por todos os 
traballadores e traballadoras dos recursos. 

 

2- Dotación dos test necesarios para todo o persoal e usuarios/ as aos que 
aínda non se lles realizou dita proba. 

 

3- Dotación de usos suficientes de EPI’ S para persoas traballadoras e 
usuarias, así como formación específica sobre a súa utilización. 

 

4- Protocolos sinxelos e claros para a aplicación das medidas preventivas 
na situación concreta de cada zona/residencia. Así mesmo, establecemento 
dun sistema de actualización de protocolos de acordo coa información que se 
dá cada día. Publicación de información visual (carteis, panfletos, etc.) en 
lugares estratéxicos para proporcionar e lembrar aos residentes e persoal as 
instrucións sobre hixiene de mans, hixiene respiratoria, tose, etc. 

 

5- Mantemento da distancia de seguridade de polo menos dous metros entre 
persoas usuarias e traballadoras, e realización de grupos de persoas usuarias 
e programación de actividades para non ter contacto con outros grupos. 
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6- Uso obrigatorio de máscara para persoal usuario e traballador, así como 
de luvas cando non se poida evitar o contacto cos usuarios e usuarias. Será 
tamén recomendable o uso de batas de un so uso. 

  

7- Previamente á realización da limpeza, formación e información ao persoal 
encargado sobre como realizala, a que zonas deberase prestar especial 
atención, desinfectantes recomendados pola autoridade sanitaria, etc. Na 
realización dos seus labores, utilización do equipo de protección individual 
indicado para cada situación. 

 

8- Colocación nas zonas de entrada e de paso, de dispensadores con 
preparados de base alcohólica, panos de un so uso  e contedores de residuos, 
con tapa de apertura con pedal, para a hixiene de mans e hixiene respiratoria. 
Se non se dispón de preparados de base alcohólica, débese asegurar o lavado 
de mans á entrada ao centro. Igualmente necesaria é a toma de temperatura á 
entrada e saída dos usuarios/ as. 

 

9- Desenvolvemento dun sistema de coñecemento adecuado acerca da 
situación médica das persoas con discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento, as súas familias (se viven con elas) e profesionais que os 
atenden (ou lles van a atender), por exemplo, a existencia de casos con 
diagnóstico confirmado ou alta sospeita, a situación de illamento dos devanditos 
casos e o tempo transcorrido desde o seu inicio, a vixilancia dos posibles 
contactos, a presenza de factores de risco, os recursos de protección existentes 
no caso de que sexa unha residencia, entre outros. 

 

10- Realización de talleres de formación onde se asegure que tanto 
profesionais como residentes e posibles usuarios/ as saben realizar as medidas 
de hixiene (lavado de mans, manexo da tose...) correctamente. Nestes talleres 
pódense utilizar estratexias de apoio a través do Apoio Activo. É convinte 
reforzar o desenvolvemento de habilidades de hixiene de mans e uso de 
máscaras e tamén a habituación ao uso de EPIS por parte dos e as 
profesionais. 
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11- Establecemento de sistemas de apoio para que todas as persoas 
cumpran con estas pautas básicas de autocuidado e protección. 

 

12- Limitación da entrada e saída de persoas traballadoras ao mínimo posible, 
establecendo grupos de atención aos usuarios e usuarias e número máximo, 
así como medidas para que, en caso de haber máis dun grupo,non teñan 
contacto entre eles e sexan atendidos sempre polos mesmos profesionais. 

 

13- Nos traslados, evitar a interacción con outros grupos. Se algunha persoa 
debe utilizar vehículo e iste ten que estar dispoñible para outro grupo, 
desinfectarase despois de cada uso. 

 

14- En caso de usos de transporte colectivo cumpriranse as normas 
específicas sobre transporte público. 

 

15- Identificación de persoal profesional e usuario con posibles factores de 
risco ou que sexan especialmente sensibles. Debe evitarse a exposición das 
persoas traballadoras e usuarias que, en función das súas características 
persoais ou estado biolóxico coñecido, debido a patoloxías previas, medicación, 
trastornos inmunitarios, embarazo ou lactación, sexan considerados 
especialmente sensibles a este risco. 

 

16- Uso de máscara e luvas para ir ao baño, especialmente se hai que saír 
do centro. 

 

17- Disposición dun rexistro diario de entrada e saída de persoas que 
accedan á habitación/espazo. 

 

18- Ventilación da habitación ou espazo onde se atopen as persoas 
traballadoras. 
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2.2. PROPOSTAS DE MEDIDAS DE DESESCALADA 
 

CCOO considera que as medidas de desescalada deben rexerse e adecuarse 
ás diferentes fases de Desescalada: 

 

Consideracións xerais: 

- Só se prestaran servizos e/ou tratamentos nos centros de traballo, xa que 
é a única maneira de garantir a realización de traballo de forma aséptica e coas 
máximas garantías de prevención. 

 

- Na incorporación dos usuarios e usuarias nas diferentes fases, 
priorizarase a aqueles que non estean atendidos xa por servizos residenciais, 
e atendendo ás medidas de conciliación de vida laboral e familiar, priorizando 
aqueles usuarios e usuarias que estean ao coidado de persoas maiores ou que 
traballen os seus coidadores/ as. 

 

- Priorizarase que os desprazamentos se realicen polos medios dos 
familiares das persoas usuarias. 

 

- Fomentarase o teletraballo para os e as profesionais cuxa presencia non 
sexa estritamente necesaria no centro. 
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Fases Desescalada 

Fase 0: Mantense a actividade como no estado de alarma, realizando 

seguimentos de forma telemática. As terapias e intervencións que se poidan 
realizar (manter) de forma telemática, asegurando un seguimento mínimo 
semanal, seguiranse realizando desa forma ata que se amplíen as medidas de 
contacto, sempre que esta intervención non afecte o desenvolvemento do 
neno/nena afectado. 

  

Fase 1: Apertura dos centros soamente co persoal adscrito a eles, para a 

preparación das actividades, selección de persoas usuarias, establecemento 
de protocolos de prevención, formación de prevención, adecuación dos centros 
á nova realidade e situación. Igualmente inicio dos tratamentos en atención 
temperá, con cita previa e nos centros de referencia. 

 

Fase 2: Inicio de actividades coa 1/2 das persoas usuarias atendidas que 

realizaron o confinamento en familia nos centros de día e/ou ocupacionais, 
divididos por grupos cuxa cociente non supere a metade do número de 
usuarios/ as por profesionais de atención directa. 

 

Fase 3: Amplíase o número de usuarios e usuarias ata 1/3 dos atendidos, 

incorporándose paulatinamente aqueles que estiveron en servizos residenciais 
e teñen un test negativo realizado. Iníciase o transporte circunscribíndose ao 
municipio onde se desenvolve a actividade, salvo naqueles municipios menores 
de 20.000 habitantes, que poderán facelo aos municipios próximos. 

 

Todas estas fases complementaranse coa normativa de aplicación en cada 
caso, e seguindo o establecido anteriormente. 
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3.  MEDIDAS ESPECÍFICAS POR TIPO DE CENTRO OU 
PROGRAMA. 
 

NENOS, NENAS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DE SERVIZOS DE 
ATENCIÓN TEMPERÁ. 

Reapertura dos servizos de atención temperá coas medidas preventivas e de 
protección pertinentes. 

1- Os pais/nais non poderán permanecer no centro salvo sesións de 
aprendizaxe de terapias para realizar en casa e coas debidas medidas de 
illamento. 

 

2- Priorizaranse aqueles servizos necesarios, prestándose nos centros de 
referencia. Naqueles casos onde sexa necesario prestalo en contextos naturais 
da familia, só se desprazará o profesional de apoio, tomando as medidas de 
protección necesarias e cos EPIs adecuados (lentes, máscaras, pantallas, 
luvas e monos) e asegurando que na vivenda da familia non hai sospeita de 
enfermidade. Isto só se fará a partir da Fase III e a condición de que sexa 
imposible a súa realización por outro medio. 

 

 

ALUMNADO DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

Mantemento da actividade educativa tal e como se está expondo por parte do 
Ministerio de Educación, tendo en cuenta as seguintes recomendacións e en 
coordinación coas Consellería de Educación da Xunta de Galicia. 

 

1- Mantemento da actividade de servizos de orientación psicopedagóxica de 
centros educativos para o apoio dos programas educativos de nenos e nenas 
con discapacidade e as súas familias para a elaboración de programas de 
reforzo educativo. 
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2- Garantía de reforzo escolar en base a as necesidades detectadas para 
cada alumno/a. Ter en conta as aprendizaxes que nenos e nenas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que puidesen adquirir 
durante o período de confinamento, considerando a enorme dificultade que 
supoñen a falta de apoios e de adaptacións. Ampliación do reforzo escolar 
durante o próximo curso, dentro do horario escolar. 

 

3- Continuación do apoio psicolóxico e reforzo do seu seguimento, 
orientando este tipo de acompañamento a situacións derivadas desta crise, 
tanto para o alumnado como para as familias. 

 

4-  Flexibilización da idade de mantemento nas últimas etapas escolares, 
concretamente nos Programas de Transición á Vida Adulta e de Capacitación 
e Formación, para asegurar a finalización de contidos e prácticas 
correspondentes a esta última etapa. Flexibilización así mesmo do tempo de 
permanencia do alumnado que terminan etapa educativa, para potenciar o 
desenvolvemento de competencias tanto profesionais como para a vida. 

 

5-  Flexibilización dos requisitos e trámites administrativos para asegurar 
que as familias poidan acceder a recursos de carácter educativo, como os 
períodos de matriculación ou as solicitudes de bolsas de comedor e transporte. 

 

6- Facilitación de recursos e medios tecnolóxicos en concepto de préstamo 
sen custo (computador, tablets, etc.) a aquelas familias sen recursos, para 
garantir o seguimento escolar. Promoción de teleformación para pais/ nais e 
outros familiares no uso das ferramentas básicas tecnolóxicas, para mellorar os 
coñecementos necesarios para apoiar aos seus fillos/ as con discapacidade. 
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PERSOAS ADULTAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO 
DESENVOLVEMENTO, USUARIOS/ AS DE SERVIZOS DE CENTRO DE DÍA, 
CENTROS OCUPACIONAIS, SERVIZOS DE INSERCIÓN LABORAL E 
SERVIZOS DE VIDA INDEPENDENTE, QUE VIVEN COAS SÚAS FAMILIAS 
OU SÓS. 
 

Reapertura dos servizos de atención diúrna (que inclúen os descritos 
previamente) a través de servizos de apoio ambulatorios e comunitarios, con 
presenza de persoas de apoio nas vivendas e contorna comunitario das 
persoas usuarias, en coordinación coa Consellería de Igualdade, Políticas 
Sociais e Conciliación da Junta de Galicia. 

 

O plan de traballo para estes servizos será: 

 

1- Mantemento da suspensión de actividades dentro dos Centros (centros 
de día, centros ocupacionais, servizos de inserción laboral, servizos de vida 
independente) para evitar a agrupación dun número alto de persoas nos seus 
edificios e, ao mesmo tempo, evitar os desprazamentos (en moitas ocasiones 
servizos de roteiros) destas persoas dunhas zonas a outras das cidades ou 
pobos. 

 

2- Readaptación destes servizos (Centros ocupacionais, Centros de día, 
Servizos de inserción laboral) que contribúan ao seu benestar físico e 
emocional e ao das súas familias, priorizando aqueles casos de persoas con 
maiores necesidades de apoio ou onde existan dificultades de conciliación da 
vida laboral e familiar. 

 

3- Elaboración de avaliación individual do impacto do confinamento na 
persoa con discapacidade e a súa familia. Realización de plans de prevención 
@teniendo en cuenta o impacto de experiencias traumáticas na conduta da 
persoa, as posibles secuelas bio- psico-sociais desenvolvendo programas de 
hábitos saudables e reactivación dos programas individuais de apoio. 
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Planificación de actividades en contextos comunitarios (por barrios ou zonas 
das persoas ás que se apoia en cada Centro ou Servizo). 

 4- Posta en marcha e reforzo de servizos de apoio emocional #ante 
falecemento e outras perdas ou situacións traumáticas. 

 

5- Facilitación de recursos e medios tecnolóxicos en concepto de préstamo 
sen custo (computador, tablets, etc.) a aquelas persoas con discapacidade e 
familias sen recursos, para garantir o seguimento de posibles actividades que 
se xestionen de maneira online polos/as profesionais das entidades. 

 

PERSOAS ADULTAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO 
DESENVOLVEMENTO QUE VIVEN EN RESIDENCIAS OU VIVENDAS DE 
GRUPO. 
 

Mantemento da actividade e apoios en servizos residenciais e de vivenda en 
grupo, asegurando as condicións de illamento das persoas nas situacións de 
contaxio ou sospeita de contaxio, de forma que as persoas residentes sen 
contaxio nin riscos estean seguras, en coordinación coa Consellería de 
Igualdade, Políticas Sociais e Conciliación da Junta de Galicia. 

 

O plan de traballo para estes servizos será: 

 

1- Vixilancia reforzada da saúde laboral dos equipos que traballaron e están 
a traballar en servizos residenciais con persoas contaxiadas. 

 

2- Incorporación á súa residencia de residentes que se foron á vivenda 
familiar, con comprobación de ausencia de enfermidade e de que non existe 
situación de risco de novo contaxio na residencia. 

 

3- Apoio psicolóxico aos residentes e profesionais que viviron situacións 
traumáticas ou de falecementos durante a pandemia. 
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4- Análise da situación de risco de residencias cun número de persoas (máis 
de 30) e unha disposición das súas estancias (por exemplo habitacións 
compartidas) que supoñen un risco para as persoas que alí viven e os/as 
profesionais que lles apoian. 

  

5- Incorporación a recursos (centros de día, ocupacionais, etc) daquelas 
persoas usuarias que desen negativo nos test do COVID-19. 

 

6- Deseño, adopción e aplicación dunha estratexia integral de 
desinstitucionalización que contemple o impulso de servizos de vivendas da 
comunidade, en pequena escala (non máis de 5 persoas), de acordo coas 
recomendacións internacionais (ver último informe do comité da convención de 
dereitos das persoas con discapacidade de NNUU). 

 

 





ensino




