
                                                                      Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.gal                 Telf: 981 883 002
                                                                    15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                                  Fax: 981 883 925

                                                                 

                                                             

CONCELLERÍA DE TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN

1.Introducción
O presente protocolo ten por obxecto crear unha contorna saudable e segura mediante o
establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais,  que deben tomarse
nas rádio municipal do Concello de Ames,  tanto polo persoal municipal como dos e das
usuarios e  usuarias,  co  obxectivo  de protexer  e  previr  no máximo posible  o risco de
contaxio por COVID-19. 
O  conxunto  de  medidas  incluídas  no  presente  protocolo  foron  extraídas   na
Resolución  do  12  de  xuño  de  2020,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de
Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12
de xuño de 2020,  sobre  medidas de prevención necesarias  para  facer  fronte  á  crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  unha  vez  superada  a  fase  III  do  Plan  para  a
transacción cara unha nova normalidade.
Estas  medidas  serán  obxecto  de  revisión  continúa  en  función  de  evolución  do  risco
sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais e
iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así
o requiren.

2.Medidas xerais 
 Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración

de riscos de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición
aos ditos riscos. 

 Deberá  cumprirse  a  medida  de  mantemento  da  distancia  de  seguridade
interpersoal de, polo menos, 1,5 metros ou, na súa falta, medidas alternativas de
protección física con uso de máscara, de hixiene adecuadas e etiqueta respiratoria.

 Uso obrigatorio de máscara

 Non acudir as instalacións municipais, no caso de ter algún síntoma que puidese
estar relacionado coa Covid-19; ou detectarse sintomatoloxía compatible con esta
enfermidade en calquera membro da unidade familiar á que se pertenza.

 Está totalmente prohibido consumir calquera tipo de alimento na rádio municipal

3. Medidas xerais de hixiene e prevención. 
 Os establecementos e locais que abran ao público realizarán, polo menos unha vez

ao día,  unha limpeza e desinfección das instalacións,  con especial  atención ás
zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes. 

 Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo,
de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. 

 Disporase  de  papeleiras  para  depositar  panos  e  calquera  outro  material
desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez
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ao día. 
 Aqueles  materiais  que  sexan  subministrados  aos  usuarios  durante  o

desenvolvemento  da  actividade  e  que  sexan  de  uso  compartido  deberán  ser
desinfectados logo de cada uso. 

 Deberanse pór á disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos
ou desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados,
en  lugares  accesibles  e  visibles,  e,  en  todo  caso,  na  entrada  do  local  ou
establecemento, e deberán estar sempre en condicións de uso. 

4. Medidas en materia de control de capacidade. 
 Os establecementos, instalacións e locais deberán expor ao público a capacidade

máxima,  que  deberá  incluír  os  propios  traballadores  e  asegurar  que  a  dita
capacidade e distancia de seguridade interpersoal se respecta no seu interior, polo
que se deberán establecer procedementos que permitan o reconto e control  da
capacidade, de forma que esta non sexa superada en ningún momento. O estudo
de  Ames  Radio  permite  a  a  co-presentación  de  programas  por  parte  de  dúas
persoas, sempre co uso de máscara.

 A organización  da  circulación  de  persoas  e  a  distribución  de  espazos  deberá
procurar  a  posibilidade  de  manter  a  distancia  de  seguridade  interpersoal.  Na
medida do posible estableceranse itinerarios para dirixir a circulación de clientes e
usuarios e evitar aglomeracións en determinadas zonas, tanto no interior como no
exterior, e previr o contacto entre eles. Cando se dispoña de dúas ou máis portas,
procurarase establecer un uso diferencido para a entrada e a saída, co obxecto de
reducir o risco de formación de aglomeracións

5. Medidas de hixiene e prevención comúns aos usuarios da rádio municipal.
 Cando  haxa  varias  persoas  simultaneamente  na  cabina,  o  persoal  municipal

garantizará  a  distancia  de  seguridade  fixada  polas  autoridades  1,5m   no
desenvolvemento da actividade. 

  Nos programas garantirase a limpeza e desinfección de todas as superficies e
instrumentos con que poidan entrar en contacto.

 Deberá  procederse  á  desinfección  mandos,  micrófonos  tanto  no  momento  de
entrega como no de recepción.

6. Antes de vir á radio municipal
Non acudir á instalación, no caso de ter algún síntoma que puidese estar relacionado coa
Covid-19 ou no caso de detectarse sintomatoloxía compatible con esta enfermidade en
calquera membro da unidade familiar ou de convivencia á que se pertenza.

Síntomas respiratorios:  Febre superior a  37,5 ºC
 Tose seca
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 Dificultade respiratoria

Outros síntomas  Fatiga severa (cansazo)
 Dor muscular
 Falta de olfacto
 Falta de gusto
 Diarrea

Así mesmo, deben  tomarse as medidas de prevención e illamento pertinentes en caso de
convivir con algunha persoa á que se lle confirmara un positivo por Covid-19 ou que estea
en sospeita de dar positivo.

Ames, 19 de outubro de 2020

A titular da Concellaría de Cultura e Tecnoloxías da Comunicación,

Natividade de Jesús González Rodríguez
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