
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS  SANITARIAS PARA REAPERTURA DA HOSTALERÍA EN FASE 1 - GALICIA 

BOE 9 de maio 2020 (Orde  SND 399/2020) 
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A presente orde será de aplicación a todas as zonas xeográficas que estean a partir do luns 

11 maio en fase 1, entre elas Galicia, e as medidas son practicamente iguais que as 

publicadas no BOE do pasado 3 de maio, e que xa se aplican nas illas de Formentera, La 

Gomera, El Hierro e La Graciosa desde o 4 de maio.  

 

Lembramos que nesta fase só se poden abrir as zonas de terraza, co cal as normas se 

cinguen a esta demarcación. Cando se pase á seguinte fase, indicarase probablemente (vía 

BOE) novos criterios sanitarios e de seguridade para a zona interior de comedor (ou sala). 

 

Concepto de TERRAZA AO AIRE LIBRE: “todo espazo non cuberto ou todo espazo que 

estando cuberto estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou 

paramentos.” 

 

 

 

MEDIDAS DE AFORO, HIXIENE E/OU PREVENCIÓN NESTES ESTABLECEMENTOS 

 

1. Limítase o aforo ao 50% das mesas permitidas no ano anterior. Entre elas debe haber 

unha separación física de polo menos 2 metros de distancia. 

2. Autorízanse reunións de ata 10 persoas por mesa, permitindo que se respecten a 

distancia mínima de seguridade interpersoal. 

3. Limpeza e desinfección do equipamento da terraza, en particular mesas, cadeiras, así 

como calquera outra superficie de contacto, entre un cliente e outro. A limpeza e 

desinfección hase de extremar a partir de agora. 

4. Deberase poñer ao dispor do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos con 

actividade  virucida, que deben estar autorizados polo Ministerio de Sanidade. en todo caso 

na entrada do establecemento ou local, que deberán estar sempre en condicións de uso. 

Podedes consultar aquí:    

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/listado-antisepticos-piel-

sana-12-03-20.pdf?x50414 

5. A vaixela, cristalería, xogo de cubertos e  mantelería, entre outros, almacenaranse en 

recintos pechados e, se isto non fose posible, lonxe de zonas de paso de clientes e 

traballadores. 

6. Recoméndanse os manteis dun só uso, e se se usa  mantelería téxtil, deberase cambiar 

entre uns clientes a outros asegurando que o seu lavado é  mecánico en ciclos de entre 60 

e 90 graos centígrados. 

7. Eliminarase  produtos de autoservizo  tipo   servilleteros, palilleiros,  vinagreras, 

aceiteiras…, haberá que utilizar  mono dose  desechables. 
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8. Evitarase o uso de cartas de uso común, optando polo uso de lousas, carteis… ó ben 

ver a carta nos nosos dispositivos móbiles. 

9. Priorizarase o pago con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre 

dispositivos. 

10. O uso dos aseos polos clientes, a súa ocupación máxima será dunha persoa, salvo 

naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia 

11. Deberá procederse á limpeza e desinfección dos referidos aseos, como mínimo, seis 

veces ao día. 

12. Dispoñeranse de papeleiras, con tapa e pedal nos que poder depositar panos e outro 

material desechable. Ditas papeleiras deberán ser hixienizadas polo menos unha vez ao 

día. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN PARA PERSOAL TRABALLADOR 

 

1. Todos os traballadores terán permanentemente á súa disposición xeles  hidroalcohólicos 

ou desinfectantes con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade para a limpeza de mans (ver punto anterior 4), ou cando isto non sexa posible, 

auga e xabón. 

2. Cando non poida garantirse a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente 

dous metros, asegurarase que os traballadores dispoñan de equipos de protección 

adecuados ao nivel de risco (o persoal estará formado e informado sobre o correcto uso 

dos EPI). 

3. O uso de máscaras será obrigatorio cando non poida garantirse a distancia de seguridade 

interpersoal entre o traballador e o cliente ou entre os propios traballadores. 

4. A disposición dos postos de traballo, a organización das quendas e resto de condicións 

de traballo deberán modificarse, para garantir a posibilidade de manter a distancia de 

seguridade interpersoal entre os traballadores (2 metros mínimo) 

5. Os centros deberán realizar os axustes na organización horaria necesarios para evitar o 

risco de coincidencia masiva de persoas, traballadoras ou non (existe risco de coincidencia 

masiva de persoas cando non haxa expectativas razoables de que se respecten as distancias 

mínimas de seguridade, particularmente nas entradas e saídas ao traballo) 

6. Capacitarase un espazo para que o traballador poida cambiarse de roupa e calzado (con 

despachos de billetes ou, polo menos, facilitar un porta-traxes). 
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7. A fichaxe con pegada dactilar será substituído por calquera outro sistema de control 

horario que garanta as medidas hixiénicas (ou ben se deberá desinfectar o dispositivo de 

fichaxe antes e despois de cada uso, advertindo aos traballadores desta medida). 

8. As medidas de distancia deberán cumprirse, no seu caso, nos vestiarios, despachos de 

billetes e aseos dos traballadores, así como nas áreas de descanso, comedores, cociñas e 

calquera outra zona de uso común, cando esta non se poida cumprir, #deber usar máscara). 

9. O titular da actividade económica (autónomo/a, xerente) deberá asegurar que se adoptan 

as medidas de limpeza e desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso de 

de o establecemento. 

- Limpeza e desinfección polo menos dúas veces ao día, sendo unha delas obrigatoriamente 

ao final da xornada laboral, e outra entre quendas do persoal. 

- Limpeza e desinfección das instalacións con especial atención   ás zonas de uso común e 

ás superficies de contacto máis frecuentes como   os postos de traballo,   pomos de portas, 

mostradores e mesas , mobles,  pasamanos, terminais ,pantallas,  Tpv, máquinas  

dispensadoras, chans, teléfonos,  perchas, así como billas e outros elementos de similares 

características.  

- Tamén, limpásense e desinfectarán a diario as zonas privadas dos traballadores, tales 

como vestiarios, despachos de billetes, aseos, cociñas e áreas de descanso, utilizando para 

iso luvas, e diluciones recentemente preparadas de lixivia (1:50) ou outros desinfectantes 

eficaces autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos 

respectaranse as indicacións da etiqueta. 

Os desinfectantes virucidas autorizados pódense consultar nas seguintes ligazóns da web 

do Ministerio de Sanidade: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas 

- Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados 

refugaranse procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

-  Cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador, realizarase a 

limpeza e desinfección do posto tras a finalización de cada uso. 

10. Lavado e desinfección diaria dos uniformes e roupa de traballo, que deberán lavarse 

de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados. 

11. Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións (mínimo 5 minutos 

diarios) 

12. Se hai ascensor ou montacargas: Limitarase o seu uso, con ocupación máxima dunha 

persoa (salvo persoas que necesiten asistencia). 

13. Debe evitarse no posible o diñeiro en efectivo. O datáfono se desinfectaría tras cada 

uso. 

14. Deberase dispoñer de papeleiras con tapa e pedal (limpadas de forma frecuente, e polo 

menos unha vez ao día). 
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15. Se un traballador empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, contactarase 

de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de 

saúde correspondente. O traballador deberá abandonar o seu posto de traballo ata que a 

súa situación médica sexa avaliada por un profesional sanitario. 
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