
PREVENCIÓN NAS TINTURARÍAS FRONTE AO CORONAVIRUS 

• Unha persoa por familia e sen síntomas (non maiores 
con patoloxías nin nenos) 

• Evitar a aglomeración de persoas no interior  
• Manter a separación de seguridade no traballo 

(sinalización, delimitación de zonas, etc.) 
• Valorar a necesidade de medidas de barreira 
• Na entrega a domicilio manter a distancia de seguridade 
• Promover o pago por tarxeta e móbil 
• Valorar limitar a actividade aos servizos básicos 
• A estancia no interior debe ser inferior a 15 min., se non 

se poden arbitrar outras medidas 
 

Establecer 
 
 

• Reforzar a dispoñibilidade de material de limpeza  e 
hixiene persoal 

• Facilitar o lavado frecuente das mans 
• Limpeza frecuente de superficies e obxectos 

(mostradores, TPV, aseos, teléfonos...) 
• Evitar compartir obxectos 
• Informar aos clientes que leven a roupa en bolsas 

pechadas 
• Usar luvas para recoller e manexar a roupa sucia 

Cambialas con frecuencia e lavar as mans ao sacalas 
• Ao recoller a roupa non sacudir e introducir o antes 

posible na lavadora 
• Empregar programas en quente (por riba de 60ºC, senón  

a temperatura máis alta que poida segundo a prenda) 
• Utilizar os EPI que lle indique o servizo de prevención 
• Ventilar o centro de traballo 

 

Establecer 
 
 

• Limitar o contacto coa clientela e coa roupa sucia do 
persoal especialmente sensible  

• Valorar a necesidade de facer quendas para evitar 
contaxios entre o persoal 

• Se aumenta a carga de traballo, alternar tarefas e 
realizar pausas 

MÁIS INFORMACIÓN:  
coronavirus.sergas.gal 

061 
SÓ CASOS GRAVES                    
OU URXENCIAS 

900 400 116 
INFORMACIÓN CIDADÁNS 

Para información en Prevención de Riscos Laborais:  
− A CORUÑA  981 182 329 issga.coruna@xunta.gal 
− LUGO  982 294 300 issga.lugo@xunta.gal 
− OURENSE  988 386 395 issga.ourense@xunta.gal 
− PONTEVEDRA  886 218 101 issga.pontevedra@xunta.gal 
− SANTIAGO  881 999 332 issga@xunta.gal 
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