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1. INTRODUCIÓN 
 
 

 
As organizacións Asociación Empresarial para a Discapacidade ( AEDIS), Federación 
Empresarial Española de Asociacións de Centros Especiais de Emprego ( FEACEM), 
Confederación Nacional de Centros Especiais de Emprego ( CONACEE), Confederación 
Española de Centros de Ensino ( Cece), Educación e Xestión ( EyG), Asociación Nacional 
De Centros De Educación Especial ( ANCEE), Federación de Ensino de Comisións Obreiras 
( FECCOO) e Sindicato de Ensino Privado de  FeSP-UXT entendemos que a prestación dos 
servizos de atención a persoas con discapacidade e a normalización destes servizos e a 
dos seus centros, conforme se definen no ámbito do  XV Convenio Xeral de Centros e 
Servizos de Atención a persoas con Discapacidade, deben de ter un carácter prioritario para 
a normalización da vida das persoas con discapacidade, tras un período no que o 
confinamento lles afectou máis, se cabe, que á poboación en xeral. Prioridade que debe 
alcanzar tamén ás persoas traballadoras con discapacidade que prestan servizos nos 
centros especiais de emprego. 
 
Dito isto, non debemos esquecer que algunhas persoas usuarias e traballadoras deste 
sector teñen uns condicionantes moi importantes, como é o caso de patoloxías previas, e 
que a exposición ao virus afecta a unha parte importante das persoas que viven de forma 
habitual nos recursos residenciais. 
 
Por iso, facemos as seguintes recomendacións para a incorporación progresiva aos centros 
de traballo, utilizando os mesmos criterios que se están expondo por parte das autoridades 
sanitarias e atendendo ás súas recomendacións. 
 
Este documento pretende servir de guía para a súa adaptación nos centros de traballo e 
tendo en conta o dereito de consulta e participación das e dos delegados de prevención e o 
dereito de información de todas as persoas traballadoras, así como a necesidade de 
coordinarse de forma adecuada coas diferentes empresas ou entidades que compartan o 
centro de traballo. A xestión de cada empresa ou entidade coas súas especiais 
peculiaridades e diferentes actividades determinará a adecuación do establecido na 
presente guía, tendo especialmente presente, para todos os efectos, que a viabilidade de 
tal adecuación, nos casos en que a prestación dos servizos se realice en centros de traballo 
e instalacións de terceiros, virá determinada polas condicións do servizo e os sistemas de 
prevención de riscos laborais da propia entidade e os dos terceiros que poidan afectar tal 
prestación de servizos. 
 
Os protocolos de actuación que se realicen na contorna laboral faranse conforme á 
normativa de prevención de riscos laborais e o “Procedemento de actuación para os servizos 
de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao  SARS- CoV 2- Versión 22 05 20”. 
 
O regreso á actividade presencial debe contar coa elaboración e seguimento dun Plan de 
Medidas Preventivas adaptado ás particularidades de cada centro de traballo dirixido a 
previr e a dar resposta á posible aparición de casos de  COVID-19 e garantir a continuidade 
da actividade laboral. 
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Como consecuencia, a presente guía contén medidas organizativas e hixiénicas, e deberá 
establecer un mecanismo áxil de adaptación aos cambios que propoñan as autoridades 
sanitarias en todo momento e que teñen como finalidade garantir a saúde das persoas 
traballadoras e usuarias. 
 
Así mesmo, consideramos esencial obter o compromiso da Administración Pública para 
poñer ao dispor das entidades prestadoras de servizos sociais/educativos/emprego, así 
como dos usuarios/alumnos os medios de protección –preventivos e/ou sanitarios- 
necesarios que tanto as persoas traballadoras poidan desenvolver en condicións de 
seguridade e protección  como as persoas usuarias recibir os apoios e servizos nas mesmas 
condicións. 
 
 
 

2. AVALIACIÓN DOS RISCOS 
 
 

 
Segundo establece o procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais 
fronte á exposición do  SARS- COV2 do Ministerio de Sanidade do 22 de maio de 2020, 
entendemos por: 
 

Exposición de risco: aquelas situacións laborais nas que se pode producir un 
contacto estreito cun caso sospeitoso ou confirmado de infección polo  SARS- 
CoV-2. 
  
Exposición de baixo risco: aquelas situacións laborais nas que a relación que 
se poida ter cun caso sospeitoso ou confirmado non inclúe contacto estreito. 
 
Baixa probabilidade de exposición: persoas traballadoras que non teñen 
atención directa ao público ou, se a teñen, prodúcese a máis de dous metros de 
distancia, ou dispoñen de medidas de protección colectiva que evitan o contacto 
(biombo de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). 

 
No seu caso, a realización de test realizarase de acordo á lexislación vixente: 
 

▪ Estratexia de diagnóstico, vixilancia e control na fase de transición da 
pandemia de  Covid-19 indicadores de seguimento - 6 de maio-. 
 
▪ Orde  SND/404/2020, do 11 de maio, de medidas de vixilancia 
epidemiolóxica da infección por  SARS- cov-2 durante a fase de transición cara 
a unha nova normalidade. 
 
▪ Instrucións sobre a realización de probas  diagnósticas para a detección 
do  Covid-19 no ámbito das empresas -14 05 2020-. 
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3. PERSOAS TRABALLADORAS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 
 

 
Defínese como persoa especialmente sensible aos riscos de padecer a enfermidade 
causada polo novo coronavirus –  SARS- Cov-2, a aquelas que, en función das súas 
características persoais ou estado biolóxico coñecido poden sufrir as consecuencias da 
enfermidade cunha maior severidade que o resto da poboación ou padecer 
determinadas complicacións na súa evolución. 
 
Considéranse persoas traballadoras especialmente sensibles, segundo definan en 
cada momento as autoridades sanitarias: as persoas con enfermidade cardiovascular, 
incluída  hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 
crónica,  inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade  hepática 
crónica severa, obesidade  mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos. 
 
É necesario identificar as persoas traballadoras especialmente sensibles e valorar o 
seu nivel de risco e necesidade de medidas adicionais a tomar (adaptación, teletraballo, 
baixa laboral…). Para iso, a empresa ou entidade informará as persoas traballadoras, 
quen deberá poñerse en contacto co servizo de prevención de riscos laborais. O servizo 
de prevención deberá cualificar individualmente a situación de cada persoa traballadora 
especialmente vulnerable, con carácter previo á incorporación presencial, para definir 
as medidas necesarias de prevención e, en caso necesario, emitir un informe para a 
solicitude da baixa do traballador (a baixa por Incapacidade Temporal, que deberá ser 
xestionada por cada traballador co seu médico de atención primaria, segundo o 
procedemento establecido en cada comunidade autónoma). 
 

4. MEDIDAS A ADOPTAR NO 
CENTRO DE TRABALLO 

 
 
As medidas que se implanten nos centros de traballo deben ter como obxectivo a 
garantía de que se respectan as medidas impostas para evitar a propagación do 
virus e que non se pon en risco a saúde das persoas traballadoras e a do persoal 
usuario. Por iso será necesario o establecemento de sistemas de apoio para que 
todas as persoas cumpran con estas pautas básicas de  autocoidado e protección. 
 
As medidas apuntadas a continuación serán de aplicación nas entidades que 
ostenten a titularidade, en exclusiva, do centro de traballo e naqueles supostos nos 
que non sendo titulares desenvólvase a xestión integral. 
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Cando a actividade se realice en centros que non son propios ou de titularidade 
exclusiva da entidade prestadora do servizo, aplicarase o establecido nas apartado 
Subcontratas e Provedores. 
 
 
5. MEDIDAS DE CARÁCTER 
PREVENTIVO 

 
 

1. Dotación de  EPIs  para persoas traballadoras, acorde á normativa 
de aplicación vixente, as instrucións do SPRL e as características 
específicas de cada posto de traballo, así como formación específica sobre 
a súa utilización en función das circunstancias do posto de traballo que 
desempeñe. 
 
2. Valorar a realización de obradoiros de formación para que as persoas 
traballadoras realicen as medidas de hixiene correctamente. 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 
profesionais. 
 
3. Elaboraranse protocolos sinxelos e claros para a aplicación das 
medidas preventivas na situación concreta de cada zona de traballo e 
comunicaranse adecuadamente ás persoas traballadoras. 
Establecerase un sistema de actualización de protocolos de acordo coa 
información que proporcionen as autoridades sanitarias. Nos centros 
propios e/ou nos de titularidade exclusiva da entidade prestadora do servizo, 
dispoñerase de información visual que deberá colocarse en lugares 
estratéxicos (vestiarios, aseos, salas de reunións, corredores, comedor, 
cafetería, etc.) mediante carteis, panfletos, etc. para proporcionar e lembrar 
aos usuarios e persoal as instrucións sobre hixiene de mans, hixiene 
respiratoria e tose. 
 
4. Recoméndase ás empresas e entidades comunicar ás persoas 
traballadoras e usuarias e, no seu caso, ás súas familias, a obriga de 
informar aos centros, empresas e entidades se o usuario presenta síntomas 
compatibles con  Covid-19 ou estivo en contacto con alguén que os padeza. 
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6. MEDIDAS DE CARÁCTER 
ORGANIZATIVO 

 
 
 

1. Salvo que as condicións do servizo o fagan imposible, priorizarase o 
teletraballo e as reunións por videoconferencia ou outros medios 
electrónicos cando sexa posible evitando a necesidade de acudir ao posto 
de traballo e limitando os desprazamentos. 
 
2. Revisaranse os espazos comúns conforme ás características do 
centro para garantir o distanciamento social: corredores, escaleiras, aseos, 
vestiarios, salas de estudo, bibliotecas, zonas deportivas, comedores, para 
garantir o distanciamento mínimo de 2 metros. Realizaranse as adaptacións 
e modificacións razoables para garantir da mellor maneira posible o 
distanciamento social. 
 
3. Procurarase, sempre que sexa posible, o mantemento da distancia 
de seguridade de polo menos dous metros entre as persoas que se atopen 
no centro de traballo, salvo que polas condicións do servizo ou actividade 
desenvolvida sexa necesario o contacto físico, para estes casos 
estableceranse as medidas de protección oportunas. Fomentarase o 
traballo en grupos reducidos de persoas traballadoras e/ou usuarios e 
programaranse actividades para evitar contacto con outros grupos. 
 
4. Nos traslados, evitarase a interacción con outros grupos. Se algunha 
persoa debe de utilizar un vehículo e este ten que estar dispoñible para outro 
grupo, desinfectarase antes e despois de cada uso, facendo especial 
fincapé nos elementos que máis se tocan (volantes, pancas de cambio,  
manillas de portas, etc.). Valorarase a desinfección periódica de vehículos 
mediante  nebulización ou outro sistema similar. En caso de uso de 
transporte colectivo hanse de cumprir as normas de hixiene específicas 
sobre transporte público. 
 
5. Salvo nos casos en que o traballo se desenvolva en diferentes 
centros de traballo ou lugares, procurarase limitar a entrada e saída de 
traballadores ao exterior do centro e, durante a súa quenda de traballo, ao 
mínimo posible, establecendo, no seu caso, grupos de atención aos 
usuarios e número máximo, así como medidas para que, en suposto de 
haber máis dun grupo, non teñan contacto entre eles e sexan atendidos 
sempre polos mesmos profesionais e, a poder ser, nos mesmos espazos, 
salas e cos mesmos materiais cada usuario/a. 
 
6. Na medida en que resulte necesario, revisarase o sistema de control 
horario implantado na empresa, xa que a pegada dactilar pode ser foco de 
contaxio, estudaranse outras fórmulas que garantan as medidas hixiénicas 
adecuadas. Se non fose posible, deberase  desinfectar o dispositivo de 
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fichaxe antes e despois de cada uso, advertindo aos traballadores desta 
medida e poñendo á súa disposición nese lugar de solución  hidroalcohólica 
ou auga e xabón, papel  desbotable e papeleira. 
 
7. Á entrada ao centro e ao abandonalo, será necesario realizar unha 
correcta hixiene de mans cos medios adecuados. Valorarase a instalación 
de alfombras desinfectantes para o calzado. 
 
8. Na medida do posible estableceranse quendas de traballo (días 
diferentes ou en horarios de mañá e tarde, etc.) de forma que non coincida 
todo o persoal de forma simultánea no centro de traballo. 
 
9. Para evitar aglomeracións á entrada ao centro de traballo, 
procurarase un acceso graduado por quendas, de forma que se garantan 
as distancias de seguridade. Pódese establecer un sistema de acceso 
flexible ou establecer quendas nos que se distribúa o persoal en grupos 
cada 5 ou 10 minutos. 
 
10. Cando haxa ascensor ou  montacargas, o seu uso limitarase ao 
mínimo imprescindible e utilizaranse preferentemente as escaleiras. Cando 
sexa necesario utilizalos, a ocupación máxima dos mesmos será dunha 
persoa, salvo que sexa posible garantir a separación de dous metros entre 
elas, ou naqueles casos de persoas que poidan precisar asistencia, nese 
caso tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante, coas medidas 
preventivas esixidas. 
 
11. A ocupación máxima dos aseos será dunha persoa, salvo naqueles 
supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se 
permitirá a entrada do seu acompañante, coas medidas preventivas 
esixidas. Deberá procederse á limpeza e desinfección dos referidos aseos, 
como mínimo, seis veces ao día. 
 
12. Nos espazos de atención ao público e de uso común como comedor, 
conserxería etc., o servizo de prevención establecerá os medios apropiados 
de protección do persoal, mantemento da distancia de 2 metros, 
equipamento de medios adecuados, máscaras, biombos, no seu caso, e 
establecer limpeza e ventilación continua da zona. 
 
13. O servizo de prevención realizará unha avaliación dos postos de 
traballo do persoal que preste os seus servizos no domicilio das persoas 
usuarias e establecerá os medios apropiados de protección. 
 
14. Débese garantir que, antes de renovar a actividade, tomáronse todas 
as medidas necesarias en todas as dependencias do centro, así como a 
dotación de todo o material de prevención e protección necesario acorde ás 
instrucións do  SPRL e a normativa de aplicación, e formouse e informado 
as persoas traballadoras destas medidas para tomar. 
 
15. Non se debe permitir o acceso de persoas acompañantes, salvo 
casos de estrita necesidade, nese caso, deberá acceder cumprindo as 
medidas hixiénicas e de protección reguladas. 
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7. MEDIDAS DE CARÁCTER HIXIÉNICO 

 
 
 
 
 
 

1. Para a limpeza previa á continuación da actividade observaranse as 
indicacións das autoridades competentes. Para a realización da limpeza 
seguiranse as indicacións das autoridades competentes. 
 
2. Previamente á realización da limpeza, formación e información do 
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. 
 
3. Realizarase a ventilación diaria e como mínimo de 10 minutos ou 
aumentando a renovación o aire nos sistemas de climatización, débense 
limpar os  filtros con maior frecuencia. 
 
4. Procederase á limpeza de  pomos de portas, mesas, mobles,  
pasamáns, chans, teléfonos,  perchas e outros elementos de similares 
características. Utilizaranse desinfectantes con disolucións en lixivia ou 
desinfectantes con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo 
Ministerio de Sanidade. Tras cada limpeza, os materiais empregados e os 
equipos de protección utilizados refugaranse, se procede, de forma segura, 
procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
 
5. Procederase á limpeza adecuada en vestiarios, aseos, cociñas, 
despachos de billetes e áreas de descanso. Así mesmo, cando existan 
postos de traballo compartidos por máis dunha persoa traballadora, 
realizarase a limpeza e desinfección do posto tras a finalización de cada 
uso, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 
manipulación. 
 
6. Deberase organizar a utilización dos vestiarios sempre garantindo a 
distancia interpersoal de 2 metros. Se isto non é posible coa actual 
organización, optarase por algunha das seguintes solucións: 
 

a. Establecer quendas para o uso de vestiarios, sinalizando en 
cada vestiario o aforo máximo, de forma que, se ese aforo 
alcanzouse, deberá esperarse para o uso. A espera deberá facerse 
tamén garantindo a distancia. 
  
b. Recomendar ás persoas traballadoras, sempre que a 
actividade e os riscos do centro de traballo permítano, que veñan 
vestidos de casa, evitando o uso dos vestiarios de maneira temporal. 
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7. Valorarase a colocación de elementos de tratamento de aire 
adicionais que garantan a eliminación de virus (filtración de partículas 
menores de 3μ m, sistemas de luz  UV ou outros similares). 
 
8. Valorarase a utilización de elementos de desinfección adicionais para 
zonas comúns mediante  nebulización, filtración de aire,  ultravioleta, etc. 
 
9. Eliminaranse ou clausurarán nos lugares de traballo aparellos de uso 
común como chafarices de auga que requiran achegar a boca á billa. Farase 
o posible por facilitar aos empregados auga envasada. Os útiles de traballo 
como material de escritura, equipos de  reprografía, así como máquinas  
dispensadoras, etc. propios do centro e/ou nos de titularidade ou asignación 
exclusiva da entidade prestadora do servizo, deberán  desinfectarse 
adecuadamente. 
 
10. Colocaranse nas zonas de entrada e de paso  dispensadores con 
preparados de base alcohólica, panos  desbotables e contedores de 
residuos, con tapa de apertura con pedal, se é posible, 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. 
 
11. No caso de que se empreguen uniformes ou roupa de traballo, 
procederase ao lavado e desinfección diaria dos mesmos, debendo lavarse 
de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados. 
Naqueles casos nos que non se utilice uniforme ou roupa de traballo, as 
pezas utilizadas polas persoas traballadoras en contacto con clientes, 
visitantes ou usuarios tamén deberán lavarse nas condicións sinaladas 
anteriormente. A empresa, na medida do posible, facilitará pezas de 
uniforme suficientes para que este poida proceder ao lavado diario. 
 
12. Para a xestión de residuos, deberase dispoñer de papeleiras, se é 
posible con tapa e pedal, nos que poder depositar panos e calquera outro 
material  desbotable. A todas as papeleiras ou contedores retiraránselles os 
residuos con maior asiduidade. 

 
 

8. OUTRAS MEDIDAS 
 
 

Uso obrigatorio conforme a  SPRL e normativa vixente de máscara para persoal 
usuario e traballador nos sitios pechados estando en grupos que poidan vulnerar 
a distancia social. 
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9. MEDIDAS INDIVIDUAIS 
 
 

As persoas traballadoras deberán observar as medidas que en desenvolvemento 
e/ou aplicación establézanse e, especialmente no que se refire a: 
 

• Acceso ao traballo e  autochequeo antes de saír de casa. 
• Distanciamento social. 
• Medidas de hixiene persoal. 
• Posta ao dispor de medios protectores necesarios e acordes 
co grao de exposición ao contaxio do traballador/a e a súa situación 
de especial sensibilidade ao contaxio. 
 

 
 
10. MEDIDAS PARA O TRATAMENTO 
DE PERSOAS QUE PRESENTAN 
SÍNTOMAS NO CENTRO DE TRABALLO 

 
 

Desenvolver un plan con accións a seguir se se identifica un caso confirmado ou 
sospeitoso de  COVID-19, que inclúa a evacuación e desinfección, entre outras 
medidas de acordo á lexislación vixente. 

 
 
 
11. SUBCONTRATAS E  PROVEEDORES 

 
 

 
Cando nos centros presten servizos traballadores/ as de empresas subcontratadas e 
para garantir adecuadamente a súa seguridade e a súa saúde deberase levar a cabo 
unha coordinación de actividades empresariais nos termos previstos pola Normativa de 
aplicación: artigo 24, da  LPRL e  RD 171/04. 
O persoal de empresas subcontratadas que presente servizos nos centros propios e/ou 
nos de titularidade exclusiva da entidade prestadora do servizo ás persoas con 
discapacidade deberá desenvolver o seu traballo coas medidas de protección 
necesarias para o mesmo e deberá respectar as normas de circulación do centro, así 
como as establecidas por este para o uso de zonas comúns e calquera outra que sexa 
necesario para garantir a seguridade e a saúde fronte ao  COVID-19. 
  
Como norma xeral, nas zonas de recepción de mercadorías e materiais de provedores 
débese minimizar o contacto co persoal externo, para iso, seguiranse as seguintes 
normas: 
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1. Limitar a entrada e saída de mercadorías, salvo as estritamente 
necesarias. Valorar o stock actual e, se é necesario, cambiar o sistema para 
realizar entregas menos frecuentes. 
 
2. O persoal externo permanecerá na cabina do vehículo, sen saír del, 
salvo que sexa estritamente necesario. Se debe saír do vehículo, deberá facer 
uso de máscara de protección, limitando ao máximo as zonas ás que poderá 
acceder. 
 
3. Colocar un  dispensador de xel  hidroalcohólico para a limpeza de 
mans do persoal externo se debe baixarse do vehículo. 
 
4. En zonas de recepción de materiais, deberá cumprirse as normas 
establecidas para as áreas de recepción. 
 
5. Sinalizar mediante cartelería as normas para cumprir polo persoal 
externo. 
 
6. Enviar electronicamente os albarás asinados de forma que non se 
entreguen en papel de man en man, na medida do posible. 

 
 
12. CLÁUSULA DE SALVAGARDA 

 
 

Todas as medidas que se implanten na presente guía ou en desenvolvemento ou 
aplicación da mesma quedan a expensas de ser avaladas polo Ministerio de 
Sanidade e quedan suxeitas a calquera variación que poida decretar o citado 
Ministerio ou, no seu caso, as autoridades públicas competentes de ámbito 
autonómico ou local. 

En todo o que aquí non se regule estarase ao recolleito nas normativas publicadas e 
protocolos regulados polas distintas administracións públicas, co carácter dispositivo 
ou imperativo que en cada caso se establezan. 

 
 

13. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

 
Con carácter enunciativo recoméndase a lectura, que prevalecerá sobre o presente, 
na medida en que modifique ou prevexa con carácter imperativo, o contido do 
presente, sendo referencia para a súa interpretación: 
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• Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais 
fronte á exposición do  SARS- COV2 do Ministerio de Sanidade do 22 de 
maio de 2020. 
 
• Nota interpretativa dos escenarios de riscos de exposición. 
 
• Instrucións sobre a realización de probas diagnósticas para a 
detección do  COVID-19. 
 
• Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. 
 
• Reais Decretos publicados, especialmente o 8/2020. 
 
• Prevención e mitigación do COVID-19 no traballo, publicado pola OIT 
o día 9 de abril de 2020. 
 
• Orde  SND/399/2020 do 9 de maio para a  flexibilización de 
determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a 
declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a 
transición cara a unha nova normalidade. 
 
• Procedemento de actuación fronte a casos de infección polo novo 
coronavirus ( SARS- CoV-2). Ministerio de Sanidade. 
 
• Medidas hixiénicas para a prevención de  contaxios do  COVID-19. 
Ministerio de Sanidade. 
 
• Orde  SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas 
relativas ás residencias de persoas maiores e centros socio-sanitarios, ante 
a situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19. Ministerio de 
Sanidade. 
 
• Orde  SND/295/2020, do 26 de marzo, pola que se adoptan medidas 
en materia de recursos humanos no ámbito dos servizos sociais #ante a 
situación de crise ocasionada polo  COVID-19. Ministerio de Sanidade. 
 
• Documento Técnico de Recomendacións de actuación desde os 
Servizos Sociais de Atención Domiciliaria #ante a crise por  COVID-19. 
Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. 
 
• Prevención de riscos laborais  vs.  COVID-19 -Compendio non 
exhaustivo de fontes de información -. Instituto Nacional de Seguridade e 
Saúde no Traballo ( INSST) 

 
 
A relación dos anteriores documentos entenderase actualizada e completada con 
canta normativa publíquese ou dite en substitución, modificación ou actualización 
da mesma. 
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