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1. Introducción



1. Introducción
 
Os momento actual de crise sanitaria mundial debido á pandemia
declarada por mor do COVID-19 levaron á proclamación por segunda
vez na historia do noso país á declaración do Estado de Alarma coa
publicación do Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, onde se
estableceu unha limitación da actividade bucodental exclusivamente
para tratamento das urxencias (situacións inexcusables onde a
actuación urxente dos laboratorios de prótese dental é fundamental
para a evolución dos pacientes).

 
Con todo, é necesario prepararse para o período posterior á crise
creada pola situación actual. A día da data non se coñecen de
protocolos de actuación específicos oficiais que aborden de xeito claro
como deben proceder os laboratorios dentais na súa práctica no
momento posterior ao confinamento.
 
O presente documento ten como finalidade ofrecer unha orientación
sobre os protocolos de actuacion así como ofrecer de forma  xenérica
unhas medidas preventivas e organizativas aplicables aos laboratorios
dentais e aos profesionais que o integran no momento do seu regreso
ao seu posto de traballo.
 
Como poñemos de manifesto no parágrafo anterior, trátase de
protocolos de actuación e recomendacións xenéricas, tal e como sinala
o Ministerio de Traballo aos efectos de determinar protocolos propios e
actuacións concretas adaptado ás cicunstacias específicas de cada
laboratorio deberán poñerse con contacto coa súa empresa de
Prevención de Riscos Laborais, pois cada laboratorio é distinto e ten que
ter a súa propia avaliación de riscos e planificación preventiva en función
dos seus postos de traballo, características…
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Esta cuestión é moi importante, na medida que non só afecta a cuestións
de saúde, senón que tamén ten como finalidade evitar posibles sancións e
responsabilidades con respecto a casos de posibles contaxios.

 
Desde o   Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
achegámosvos o seguinte protocolo de actuación así como de medidas
preventivas de contaxio e medidas organizativas coa seguinte finalidade:
 
1)         Dar resposta ás dúbidas que poidades ter respecto aos protocolos
para aplicar no momento que retorno ao desenvolvemento da actividade
 
2)     Deseñar unhas liñas xenéricas de protección e reducción de riscos de
transmisión nos laboratorios
 
3)     A precocupación do Colexio pola saúde de todos os seus colexiados e
o mostrar o seu apoio nesta difícil situación pola que estamos a atravesar.
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2. Cuestións xerais 



Vía respiratoria a través das pingas respiratorias de máis de 5
micras cando presenta sintomatoloxía respiratoria (tose e esbirros). 
Contacto directo coas secrecións de persoas infectadas se entran
en contacto co nariz, ollos ou boca.

No contorno laboral as medidas preventivas enmárcanse no Real
Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores
contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos
durante o traballo. 
 
O reservorio dos Coronaviridae é animal e algúns coronavirus teñen a
capacidade de transmitirse ás persoas, normalmente xerando síntomas
leves.
 
O novo coronavirus SARS-CoV-2 é un novo tipo de coronavirus que
pode afectar ás persoas e detectouse por primeira vez en decembro de
2019 na cidade de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
 
 
Mecanismo de transmisión
 
Segundo a información dispoñible, de persoa a persoa transmítese por: 

 
Duración da enfermidade
 
O tempo medio desde o inicio dos síntomas ata a recuperación é de 2
semanas cando a enfermidade foi leve e 3-6 semanas cando foi grave
ou crítica. O tempo  entre  o  inicio  de síntomas  ata a  instauración  de 

2. Cuestións Xerais
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de síntomas graves como a hipoxemia é de 1 semana, e de 2-8 semanas
ata que se produce o falecemento.
 
Sintomatoloxía
 
Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose, e dificultade respiratoria
ou disnea. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como
diarrea e dor abdominal. En casos máis graves, a infección pode causar
pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a
morte. Estes casos máis graves, xeralmente ocorren en persoas de idade
avanzada ou que padecen patoloxías previas (de corazón ou pulmón) ou
problemas de inmunidade.
 
Corresponde ás empresas avaliar o risco de exposición en que se poden
atopar as persoas traballadoras en cada unha da tarefas diferenciadas que
realizan e seguir as recomendacións que sobre o particular emita o servizo
de prevención, seguindo as pautas e recomendacións formuladas polas
autoridades sanitarias.    

É imprescindible
reforzar as medidas
de hixiene persoal
en todos os ámbitos
de traballo e fronte
a calquera
escenario de
exposición.
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Para iso facilitaranse os medios necesarios para que as persoas
traballadoras poidan seguir estas recomendacións. En particular,
destácanse as seguintes medidas:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calquera medida de protección debe garantir que protexa
adecuadamente ao persoal traballador daqueles riscos para a súa
saúde ou a súa seguridade que non poidan evitarse ou limitarse
suficientemente mediante a adopción de medidas organizativas,
medidas técnicas e, en último lugar, medidas de protección individual. 
 
A información e a formación son fundamentais para poder implantar
medidas organizativas, de hixiene e técnicas entre o persoal traballador
nunha circunstancia tan particular como a actual. Débese garantir que
todo a persoal conta cunha información e formación específica e
actualizada sobre as medidas específicas que se implanten.
 
Potenciarase o uso de carteis e sinalización que fomente as
medidas de hixiene e prevención. É importante subliñar a
importancia de ir adaptando a información e a formación en función das
medidas que vaia actualizando o Ministerio de Sanidade, para o que se
require un seguimento continuo das mesmas.
 
 

A hixiene de mans é a medida principal de prevención
e control da infección.
Cubrirse o nariz e a boca cun pano ao   toser e
esbirrar, e refugalo a un balde de lixo con tapa e pedal.
Se non se dispón de panos empregar a parte interna
do cóbado para non contaminar as mans.
Evitar tocarse os ollos, o nariz ou a boca.
Practicar bos hábitos de hixiene respiratoria.
Manter distanciamento social de 2 metros.
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Ademais da hixiene persoal, poñeranse os medios necesarios para
garantir a hixiene dos lugares de traballo, que deberá intensificarse en
relación coa práctica habitual. As políticas de limpeza e desinfección
de lugares e equipos de traballo, son importantes medidas
preventivas. 

É crucial asegurar
unha correcta limpeza

das superficies e dos
espazos, tratando de

que se realice limpeza
diaria de todas as

superficies, facendo
fincapé naquelas de
contacto frecuente

como  pomos de
portas, varandas,

botóns etc.
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3. AVALIACIÓN DOS RISCOS 
DE EXPOSICIÓN



Como se indicou no punto anterior, calquera medida de protección
debe garantir que protexa adecuadamente aos traballadores
daqueles riscos para a súa saúde ou a súa seguridade que non
poidan evitarse ou limitarse suficientemente mediante a adopción de
medidas organizativas, medidas técnicas e, en último lugar, medidas de
protección individual. 
 
Segundo o sinalado, calquera toma de decisión sobre as medidas
preventivas a adoptar en cada empresa deberá basearse en
información solicitada mediante a avaliación de risco de exposición
específica que se realizará sempre en consonancia coa
información achegada polas autoridades sanitarias. 
 
En función da natureza das actividades e os mecanismos de
transmisión do coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer
diferentes escenarios de risco de exposición nos que se poden atopar
os profesionais, que se presentan na Táboa seguinte, co fin de
establecer as medidas preventivas requiridas. 

3. AVALIACIÓN DOs RISCOS DE
EXPOSICIÓN
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Respecto a esta táboa sinalar o seguinte:
 
Exposición de risco: aquelas situacións laborais nas que se pode producir
un contacto estreito cun caso probable ou confirmado de infección polo 
SARS- CoV-2,  sintomático. de texto
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Calquera persoa que proporciona coidados mentres o caso presente
síntomas: profesionais sanitarios e non sanitarios que non utilicen as
medidas de protección adecuadas, calquera outra persoa que teña
outro tipo de contacto físico similar co caso.
Persoas que estivesen no mesmo lugar que un caso mentres este
presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un
tempo de polo menos 15 minutos. 

Exposición de baixo risco: aquelas situacións laborais nas que a relación
que se poida ter cun caso probable ou confirmado, non inclúe contacto
estreito.
Baixa probabilidade de exposición: traballadores 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.).
 
Así mesmo, enténdese por “contacto estreito” dun caso posible ou
confirmado:

 
Unha profesión pode ser clasificada en varios escenarios de risco en
función das tarefas que realice e da avaliación do risco de exposición.  

En función da avaliación do
risco de exposición

estableceranse as medidas
de protección e control

(incluíndo o EPI) que serán
adecuadas e proporcionais
ao risco fronte ao que debe

ofrecerse protección,
segundo a tarefa a

desenvolver.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
PREVENTIVAS-EPIS



Articulanse unha serie de medidas preventivas e organizativas
dirixidas ás empresas e traballadores para garantir a seguridade no
lugar de traballo que permita reducir a posibilidade de contaxio,
sempre respectando as recomendacións de saúde pública
impartidas polas autoridades.
 
Recoméndase que a través das mutuas laborais, e no momento
que sexa posible, se poda ofrecer ao persoal do laboratorio a
opción da realización de test, como prevención do risco de
difusión da  COVID-19. 
 
Hai que indicar que estas medidas que a continuación se detallan
son xerais e que o máis recomendable é consultar coa
empresa contratada por cada laboratorio e responsable da
elaboración do plan de prevención de riscos laborais, debido
a que esta é quen mellor coñece o lugar de traballo, e facilitarlle
estas recomendacións para establecer un protocolo personalizado
máis adecuado sobre as actuacións para seguir. As medidas xerais
son:

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E
PREVENTIVAS-EPIS
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Informar ao persoal de forma fidedigna, actualizada e habitual
das recomendacións sanitarias que deben seguir de forma
individual.
Prover ao persoal dos produtos de hixiene necesarios para poder
seguir as recomendacións individuais, adaptándose a cada
actividade concreta. Con carácter xeral, é necesario manter un
aprovisionamento adecuado de xabón, solución   hidroalcohólica e
panos desbotables.
Manter un aprovisionamento suficiente do material de
limpeza para poder acometer as tarefas de  hixienización reforzada
a diario. Entre eles lixivia e produtos autorizados polo Ministerio de
Sanidade para   desinfectar. No Anexo están completos cadro de
desinfectantes viruscdas.

4.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS
 

Contar con
aprovisionamento

suficiente de material de
protección, especialmente

luvas e máscaras, para o
persoal cando así o
indique o servizo de
prevención de riscos

laborais.

Deberanse adoptar medidas específicas para minimizar o risco de
transmisión ás persoas traballadoras especialmente sensibles cando
tivesen que acudir ao centro de traballo.
É aconsellable realizar un plan de continxencia, identificando o risco
de exposición  ao  virus das diferentes  actividades que  desenvólvense 
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Reforzar as medidas de hixiene persoal en todos os ámbitos de
traballo e ante calquera escenario de exposición:

Extremar a hixiene de mans 3. O uso de luvas NON suple esta
medida.
 Etiqueta respiratoria:

desenvólvense no centro de traballo, adoptando medidas de protección
en cada caso de acordo coa normativa aplicable en cada momento. Para
a elaboración dese plan deben ser consultados os delegados de
prevención ou os representantes dos traballadores.
 
É preciso establecer protocolos no caso de que unha persoa
traballadora manifesta síntomas no seu posto de traballo, para
protexela e protexer ao resto do persoal.
 
 
4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. EPIS.
 
1.

 
a.

b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Procurar manter unha distancia de seguridade de como mínimo 2
m entre cada traballador/a, tanto no posto de traballo como en
zonas comúns. Isto pode conlevar reorganización de mobiliario, se fose
posible.
 
3.Como medida complementaria das regras sociais relacionadas co
distanciamento  entre  persoas  farase   uso de  máscaras  hixiénicas 

Se ten síntomas respiratorios debe cubrirse a boca e
nariz    ao tusir ou esbirrar cun pano desbotable e tiralo
nun contedor de lixo. Se non se ten pano de papel debe
tusir ou esbirrar sobre o seu brazo no ángulo interno do
cóbado, co propósito de non contaminar as mans.
 Evitar tocarse os ollos, o nariz ou a boca.
 Lavarse as mans con auga e xabón, ou con solución a
base de alcol, despois de estar en contacto con secrecións
respiratorias e obxectos ou materiais contaminados.
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como elemento barreira durante a xornada laboral cando non se poda
manter a distancia no posto de traballo e en todas as áreas común.
4. Implementar medidas de protección colectiva para eliminar ou
minimizar o risco de exposición.
5. As medidas de protección individual (incluíndo o equipo de protección
individual - EPI) deben ser adecuadas e proporcionais ao/s risco/s fronte
aos que debe ofrecerse protección acorde coa actividade a realizar.
6. Intensificar a limpeza e desinfección de lugares e equipos de
traballo, asegurando unha correcta limpeza das superficies e dos espazos,
facendo fincapé naquelas de contacto frecuente como pomos de portas,
varandas, botóns etc.
7. O uso apropiado de elementos de protección estruturais e de
control e medidas organizativas de persoal, son igualmente
importantes medidas preventivas.
 
4.2.1 Equipos de protección individual. EPIS.
 
De acordo ao establecido no Real Decreto 773/1997, o equipo deberá
estar certificado en base ao Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos
equipos de protección individual, o cal queda evidenciado pola marcado CE
de conformidade.

De forma xeral, a recomendación
é utilizar   EPI   desbotables, ou
se non é así, que poidan 
desinfectarse despois do uso,
seguindo as recomendacións do
fabricante. Os EPI deben
escollerse de tal maneira que se
garanta a máxima protección coa
mínima molestia para o usuario e
para iso é crítico escoller a
talla, deseño ou tamaño que se
adapte adecuadamente ao
mesmo.
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A correcta colocación os   EPI é fundamental para evitar posibles vías de
entrada do axente biolóxico; igualmente importante é a retirada dos
mesmos para evitar o contacto con zonas contaminadas e/ou dispersión
do axente infeccioso.
 
A continuación, descríbense os   EPI que poderían ser necesarios, así
como as características ou aspectos dos mesmos que poden ser
destacables na contorna laboral que nos ocupa. 
  
 
A. Protección respiratoria. Máscaras.
 
A protección respiratoria xeralmente recomendada para os profesionais da
saúde que poida estar en contacto a menos de 2 metros con casos
posibles, probables ou confirmados é unha máscara  autofiltrante tipo 
FFP2 ou media máscara   provista con filtro contra partículas   P2.
Este tipo de protección respiratoria será tamén a recomendada cando a
avaliación específica do risco así o requira. En caso de escaseza de equipos
de protección o persoal sanitario tamén poderá usar máscaras cirúrxicas
en combinación con outras medidas preventivas.
 
 As máscaras  autofiltrantes (que
deben cumprir a norma UNE-EN
149:2001 +A1:2009) ou, no seu
caso, os filtros empregados (que
deben cumprir coas normas
UNE-EN 143:2001), a priori, non
deben reutilizarse e por
tanto, deben refugarse tras o
seu uso. As medias máscaras
(que deben cumprir coa norma
UNE-EN 140:1999) deben
limparse e   desinfectarse
despois do seu uso.
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Para iso seguiranse estritamente as recomendacións do fabricante
e en ningún caso, o usuario debe aplicar métodos propios de desinfección
xa que a eficacia do equipo pode verse afectada.
 
Cando da avaliación de riscos derívese que no desenvolvemento da
actividade realízanse procedementos asistenciais nos que se poidan
xerar bioaerosoles en concentracións elevadas, recoméndase o uso
polo persoal sanitario de máscaras   autofiltrantes contra partículas FFP3
ou media máscara  provista con filtro contra partículas  P3.
 
Os equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras
a retirada doutros compoñentes como luvas, batas, etc.
 
B. Luvas e roupa de protección
 
Roupa de protección: calzado e luvas
 
A roupa e calzado de traballo habitual debe de ser exclusivo para o
traballo, evitando utilizar a roupa ou o calzado da rúa na consulta. É
importante evitar levar aneis, pulseiras, colgantes, reloxos ou outros. 
 
As luvas de protección deben cumprir coa norma UNE-EN   ISO
374.5:2016. As luvas que se utilizan son desbotables xa que as tarefas
asociadas ao laboratorio requiren destreza e non admiten outro tipo de
luva máis grosa.
 
Con todo, é importante destacar que, en toda outra actividade que non
requira tanta destreza, por exemplo en tarefas de limpeza e desinfección
de superficies que estivesen en contacto con persoas  sintomáticas, pode
optarse por luvas máis grosas, máis resistentes á rotura.
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C. Protección ocular e facial
 
Débese usar protección ocular cando haxa risco de
contaminación dos ollos a partir de  salpicaduras ou pingas.
 
Os protectores oculares certificados en base á norma UNE-EN
166:2002 para a protección fronte a líquidos poden ser lentes
integrais fronte a pingas ou pantallas faciais fronte a
salpicaduras (ambos, campo de uso 3), onde o que se avalía é a 
hermeticidade do protector (no caso da lente integral) ou a zona de
cobertura do mesmo (no caso da pantalla facial).
 
É posible o uso doutro tipo de protector ocular, como sería o caso
de lentes de montura universal con protección lateral, para
evitar o contacto da   conxuntiva con superficies contaminadas, por
exemplo; contacto con mans ou luvas. Con todo, se polo tipo de
exposición precísase garantir certa hermeticidade das concas
orbitais deberemos recorrer a lentes integrais (campos de uso 3, 4
ou 5 segundo UNE-EN 166:2002, en función da   hermeticidad
requirida) e, para a protección conxunta de ollos e cara, a pantallas
faciais.
 
Recoméndase sempre protección ocular durante os
procedementos de xeración de aerosois. Cando sexa necesario
o uso conxunto de máis dun equipo de protección individual, debe
asegurarse a compatibilidade entre eles, o cal é particularmente
importante no caso da protección respiratoria e ocular simultánea,
para que a   hermeticidade dos mesmos e por tanto a súa
capacidade de protexer non se vexa mermada. 
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4.2.2 Medidas antes de acudir ao laboratorio
 
Se presentas calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao
respirar, etc.) que puidese estar asociada co   COVID-19 non debes
acudir ao traballo e tes que contactar co  teléfono de atención ao
COVID-19 da Xunta de Galicia ou co teu centro de atención
primaria e seguir as súas instrucións. Non debes  acudir ao teu posto
de traballo ata que che confirmen que non hai riscopara ti ou para os
demais.
 
Se estiveches en contacto estreito (conviventes, familiares e persoas
que estivesen no mesmo lugar que un caso mentres o caso presentaba
síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de
polo menos 15 minutos) ou compartiches espazo sen gardar a
distancia interpersoal cunha persoa afectada polo   COVID-19,
tampouco debes acudir ao teu posto de traballo, mesmo en
ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días. Durante
ese período debes realizar un seguimento por se aparecen signos da
enfermidade.

Se es vulnerable por idade, por estar embarazada ou por padecer
afeccións médicas anteriores (como, por exemplo, hipertensión
arterial, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades
pulmonares crónicas, cancro ou  inmunodepresión) non terás que acudir
ao centro de traballo. 

No caso de que non poidas
realizar as túas tarefas a
distancia, deberás contactar
cun médico para que acredite,
que efectivamente debes
permanecer nunha situación
de illamento a efectos 
laborais.
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Sempre que se poida recoméndase utilizar medios de
transporte individual, como a bicicleta, a moto ou o coche.
Cando se utilice vehículo particular hai que viaxar en solitario,
mantendo medidas hixiénicas antes de acceder ao vehículo e tamén
ao baixar (limpeza de  manetas, volante, panca de cambio, limpeza de
mans, etc.).
Poden desprazarse dúas persoas no mesmo vehículo particular
se desenvolven a actividade laboral no mesmo centro de
traballo e sempre respectando a medida dun ocupante por fileira de
asentos e situados á distancia máxima (en diagonal unha da outra), e
protexidos con máscara.
Cando non sexa posible a utilización de medios de transporte
individual recoméndase a utilización de máscara e, preferiblemente
luvas nos desprazamentos.
Flexibilizar os horarios de entrada e saída para evitar as horas punta
do transporte público e evitar aglomeracións

 Se  fose o caso, considerarase unha situación asimilada a accidente de
traballo para a prestación económica de incapacidade temporal.
 
4.2.3 Medidas en relación á movilidade individual
 

 
 
 



Reducir o número de desprazamentos a través de medidas
organizativas e de flexibilidade que permitan reducir o número de
días que sexa necesario presenza física no centro de traballo.
Eliminar ou evitar os desprazamentos non esenciais vinculados á
actividade (concentrar horarios de recollida e entrega de traballos,
asesoramentos presenciais,…)

Prever un tempo máis longo do habitual nos desprazamentos
en transporte público. Hai que ter presente que se poden atopar
con limitacións de acceso, restrición do servizo, controis de
seguridade…
Levar máscara mentres utilicedes o transporte público, tanto
dentro dos vehículos como nas estacións, paradas e corredores.
Tamén son recomendables as luvas.
Manter unha distancia de seguridade cos demais usuarios do
transporte público.
Facer cola ordenada e paciente nos corredores de entrada e de
saída de estacións ferroviarias e de metro.
Nas paradas de autobús, facer unha cola ordenada deixando o
espazo de seguridade entre usuarios.
Deixar espazo ao usuario que vos preceda cando validedes.
Nas estacións, circular polos corredores, pola vosa dereita, deixando
espazo cos usuarios que circulen en sentido contrario.

 
Os usuarios de transporte público deben evitar utilizalo se se atopan mal,
pertencen a un grupo de risco ou se teñen algún síntoma compatible coa
enfermidade. Ademais, de maneira xeral:
 

 
Se se está nunha

plataforma ou unha
parada de autobús, deixar

un espazo amplo diante
das portas e permitir que

os usuarios que saian
póidano facer con

comodidade.
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Nas escaleiras mecánicas e nas cintas  transportadoras, manter
unha soa fila, sen avanzar aos que estean diante.
Non encher os ascensores.
Entrar sen aglomerarse: o condutor esperará.
Mentres se espera na plataforma á chegada do tren, o metro ou
tranvía distribuírse en toda a súa lonxitude para manter a máxima
separación co resto de usuarios.
No interior do tren, o metro ou o tranvía, distribuírse en toda a
lonxitude do vehículo, mantendo a distancia de seguridade con outros
usuarios.
Procurar non sentar diante doutra persoa, non ocupar o corredor
entre asentos para facilitar os desprazamentos e deixar libre o acceso
ás cabinas dos/as maquinistas.
Nos servizos en autobús respectar a distancia de seguridade, non
sentar nos asentos confrontados con outros usuarios se están
ocupados e na medida do posible sentar en fileiras diferentes ás
doutros usuarios. Se se logra a ocupación máxima, non subir e esperar
ao seguinte.
Lembrar que os condutores e condutoras dos autobuses non
venden billetes e que é conveniente que teñan a mínima interacción
posible cos usuarios.

 

Ao saír do
transporte

público, hai que
lavarse ben as

mans con auga e
xabón ou cun xel 

hidroalcohólico
enseguida que se

poida.
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Hai que evitar coincidir con outros traballadores e, no seu caso,
esperar fóra da entrada ata que o compañeiro acceda ao interior do
laboratorio.
Cada traballador deberá fregar a sola dos zapatos na  esterilla da
entrada, que deberá estar impregnada co pertinente desinfectante.
Aconséllase aos laboratorios onde traballe máis dunha persoa
valorar, a condición de que se sigan as normas de protección de
datos, a realización de posible medidas diarias da temperatura
corporal con sistemas sen contacto ou outros homologados, xusto
antes do acceso ao laboratorio. Trataríase dunha medida
complementaria, non obrigatoria, xa que non é concluínte.
Á entrada ao laboratorio cada traballador debe levar posta a
máscara e debe proceder, mantendo a distancia mínima de
seguridade, a desprazarse directamente cara ao   vestidor, ou
lugar adaptado para ese efecto. Alí deberá dispoñer dos medios
adecuados (auga e xabón ou xel   hidroalcohólico) para lavarse as
mans. Posteriormente deberase cambiar a roupa utilizada na rúa
por báta, ou outro tipo de vestiario destinado exclusivamente
para o desenvolvemento do traballo. Procederase exactamente
igual co calzado, se este o facilita a empresa. Se o traballador opta
por non utilizalo, o seu calzado deberá ser adecuado e aceptado pola
empresa.
Antes de acceder ao lugar de traballo deberá asegurarse de
dispoñer de todos os elementos de prevención necesarios (luvas,
máscara e pantalla protectora, no seu caso).

4.2.4 Medidas específicas no laboratorio
 
O traballador debe asegurarse que se atopa en perfecto estado de
saúde para reincorporarse ao seu posto de traballo e deberá seguir o
seguinte protocolo, sempre respectando as recomendacións de saúde
pública impartidas polas autoridades:
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Establecer zonas de entrada e saída diferenciadas para evitar a
aglomeración de persoal e garantir as distancias de seguridade.
Establecer entradas por quendas e flexibilidade de horarios. Para
manter a cadea de seguridade, unha vez accedeuse ao laboratorio e
durante a xornada de traballo, non se permitirán as saídas ao exterior
excepto en casos moi concretos e sempre previa autorización da
empresa.

O titular do laboratorio dental debe velar para que, no caso que
algún dos traballadores presente síntomas sospeitosos de posible
infección do  SARS- CoV-2 (Covid 19), non ocupe ou abandone, o seu
lugar de traballo e volva á súa casa. Ademais, seguidamente deberá
establecer contacto coa empresa que lle xestiona o servizo de
prevención de riscos laborais, para que realice as actuacións e
indicacións que considere oportunas.
 
 
4.2.5 Medidas en relación co laboratorio. Zonas
comúns.
 
 
As zonas comúns dos centros de traballo (acceso, corredores,
ascensores,   vestidores, lavabos, zonas de descanso, comedor,…) requiren
unha atención especial para evitar o risco de contaxio, pola maior
probabilidade de entrar en contacto con superficies e obxectos
contaminantes e de contacto directo entre persoas. Entre as medidas para
adoptar inclúense, cando sexa necesario:
 

Establecer zonas de
descanso prevendo un aforo

máximo que permita
manter unha distancia
interpersoal superior a

1,5m.
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Evitar sistemas de fichaxe que impliquen o sistema dactilar.
Garantir a ventilación adecuada dos locais, natural ou xeral forzada.
Facilitar os accesos aos espazos, se pode ser con sistemas mecánicos ou
deixando cando sexa posible as portas abertas, de forma que se
utilicen as manetas o mínimo posible.
Fomentar o uso das escaleiras en lugar do ascensor.
Prever lugares separados onde deixar a roupa de traballo e a de
rúa.
Prever lugares onde lavarse as mans con auga e xabón ou con
solución hidroalcohólica.
Dispoñer cubos con tapa de accionamento con pedal como
papeleira para tirar toallas e/ou panos dun só uso.
Limpar as superficies frecuentemente con auga e  lexía, ou outros
desinfectantes.
Cando o centro de traballo dispoña de comedor, ou dependencias
para este uso, hai que respectar a distancia mínima de seguridade
máximo tendo en conta que non se fará uso de máscara de protección.
Excepción feita deste espazo quedará prohibido utilizar outra zona
do laboratorio para a manipulación e consumo de alimentos.
Prever un uso graduado de zonas comúns.
Os utensilios do comedor, se son reutilizables, téñense que lavar
con auga quente e xabón, inmediatamente despois do seu uso.
Establecer sistemas para lembrar a necesidade de manter a
distancia mínima de seguridade, así como doutras medidas.
Incrementar a frecuencia de desinfección do chan e das superficies
con maior contacto coas mans (mobiliario, utensilios, etc…)

Garantir a ventilación adecuada das zonas de traballo.
Reducir a posibilidade de contacto interpersoal (acoutar e sinalizar
espazos, barreiras de separación físicas, redistribución e separación de
mesas e mobiliario, etc.), garantindo unha separación mínima de
seguridade, mesmo nas vías de circulación interiores.

 

4.2.6 Medidas relacionadas coas zonas de traballo
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Evitar, sempre que sexa posible trasladar material ou equipos
fóra dunha área concreta.
Cando sexa posible establecerase unha zona de recepción e unha
zona de expedición de material separadas.
Temporalmente limitarase ao mínimo o acceso a persoas
externas á empresa, e sempre previa autorización desta e de acordo
ás recomendacións realizadas polas autoridades sanitarias.
Evitar as reunións presenciais, favorecendo as
videoconferencias ou outros sistemas non presenciais.
Se a valoración do risco por infección por   SARS- CoV-2 ( Covid 19)
indica a necesidade de utilizar equipos de protección individual
fronte ao risco de contaxio por coronavirus, deberá garantir a súa
distribución e que os traballadores e traballadoras están
correctamente formados e informados sobre o seu uso.

O uso de
ferramentas, equipos
de traballo, material
de oficina, teléfonos,

etc. será
preferiblemente

individual. En caso
contrario haberá que 

desinfectar despois
de cada uso.
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PROTOCOLO ESPECIFICO NOS 
 LABORATORIOS DE PRÓTESE
DENTAL (Tratamento dos
traballos)



Unha vez   desinfectadas as impresións seguindo as
indicacións oportunas en función do material empregado,
deben aclararse e poñelas nunha bolsa selada para ser
enviadas ao laboratorio, indicando como foi desinfectada
(produto) e o tempo de desinfección.
As próteses metal-cerámicas e os  esqueléticos, deben estar
inmersos en alcohol ao 70% durante 5 minutos e posterior
aclarado.
As próteses acrílicas deben estar inmersas en   hipoclorito 
sódico ao 1% durante 10 minutos e posterior aclarado.

Desde o Consello de Dentistas infórmase ás clínicas dentais que
seguindo un plan estratéxico de acción fronte ao   COVID-19 o
tratamento das impresións e as próteses dentais, debe ser o
seguinte:
 

A. Recepción
 

 
Polo tanto, pese estar establecida a obrigación por parte das clínicas  

5. PROTOCOLO ESPECIFICO NOS
LABORATORIOS DE PRÓTESE
DENTAL (Tratamento dos
traballos)
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Desinfección externa do paquete onde se recibe a medida.
No caso de recepción de medidas físicas comprobarase que veñan
convenientemente embaladas de forma individual. Igualmente,
en caso de probas de próteses que están en proceso de fabricación ou
ben prótese que deben ser reparadas, terán que chegar embaladas
individualmente.
Desenvolverase sobre unha superficie destinada unicamente a
esta finalidade.
Aplicarase o tratamento   higienicosanitario de desinfección do
produto, por seguridade do técnico responsable e do persoal,
mediante a utilización de produtos específicos   virucidas e facendo
cumprimento estrito das normas de uso do fabricante.
No caso das medidas, unha vez estas foron tratadas
convenientemente procederase ao baleirado nun lugar seguro.
No caso que as impresións ou elementos veñan en condicións
higienicosanitarias inadecuadas habería que notificar a
incidencia ao prescritor, co fin de evitar a reincidencia das
deficiencias observadas en futuras ocasións. En caso contrario
deberían ser rexeitadas.
A superficie de desembalaxe procederase a   desinfectar
previamente á apertura de novos paquetes.
Por último, farase a transmisión ao técnico responsable do modelo ou
da prótese, acompañados da solicitude da prescrición. Nunca se
entregará cos mesmos luvas cos que se procedeu á súa
preparación.

dentais de enviar as impresións ou as próteses dentais
debidamente   desinfectadas e tratadas de maneira individual, e para
extremar as medidas de seguridade que nestes momentos resultan máis
imprescindibles que nunca, no momento da recepción no laboratorio,
procederase da seguinte maneira:
 
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
.

As prescricións en papel tamén
poden representar unha vía de

contaxio. A permanencia do virus
nelas é de aproximadamente 3

horas.
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O nome da empresa e, se é posible o do mensaxeiro, que debe
efectuar a entrega ao laboratorio.
O nome da persoa do laboratorio que se encargou da recepción
do paquete e a desinfección do produto. Tamén debería de quedar
rexistrado o día e a hora da recepción.

Unha vez acabada a prótese dental procédese ao seu lavado e
posterior desinfección mediante a utilización dos produtos
químicos   virucidas dispoñibles no mercado para esta finalidade sen
descartar aplicación de vapor ou luz   ultravioleta, no seu caso,
sempre con seguridade e o asesoramento pertinente.
A continuación procederase á embalaxe individual da prótese, que
debe garantir a suficiente protección.
A prótese dental quedará envasada de maneira totalmente illada
respecto a documentación que a acompaña ou outros elementos que
poidan alterar a desinfección aplicada, como elementos de traballo, 
cubetas, etc.

O nome da persoa do laboratorio que debe encargarse de 
desinfectar o produto e da súa embalaxe, conservando o rexistro, con
día e hora, destas actuacións.
A forma de distribución do pedido do laboratorio cara á clínica, xa
sexa por medios propios ou externos, e facendo constar a data
correspondente. 

Para facer un mellor control de seguimento do paquete recoméndase
anotar nunha folla:
 

 
B. Entrega: desinfección e embalaxe
 

 
Para facer un mellor control de seguimento do paquete recoméndase
anotar nunha folla:
 

Ao finalizar o documento atoparedes os tempos de permanencia do Covid-
19 nas diferentes superficies.
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É moi importante que se coloquen rótulos informativos que
lembren en todo momento as medidas adoptadas, que deben
ser acordadas cos representantes dos traballadores e
debidamente informadas a todos eles por escrito.
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XESTION DOS RESIDUOS NO
LABORATORIO



A xestións dos resíduos continuará a facerse do modo
habitual, respectando os protocolos de separación de residuos.
Recoméndase que os panos  desechables que o persoal empregue
para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta
respiratoria” sexan refugados en papeleiras ou contedores
protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.
Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.)
debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de
orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas
separadas).
No caso de que un traballador presente síntomas mentres se
atope no seu posto de traballo, será preciso illar o contedor
onde depositase panos ou outros produtos usados. Esa bolsa de
lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo,
con peche, para o seu depósito na fracción resto.

 
A correcta colocación dos EPI é fundamental para evitar posibles vías
de entrada do axente biolóxico; igualmente importante é a retirada dos
mesmos para evitar o contacto con zonas contaminadas e/ou
dispersión do axente infeccioso. Os EPI deben colocarse antes de iniciar

6. XESTION DOS RESIDUOS NO
LABORATORIO
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calquera actividade probable de causar exposición.
 
Despois do uso, debe asumirse que os EPI e calquera elemento de
protección empregado poden estar contaminados e converterse en
novo foco de risco. Por tanto, un procedemento inapropiado de retirada
pode provocar a exposición do usuario. Os equipos de protección
respiratoria deben quitarse en último lugar, tras a retirada doutros
compoñentes como luvas, batas, etc.
 
Retirada segura dos equipos de protección.
 
Débese evitar que os EPI sexan unha fonte de contaminación, por exemplo,
deixándoos sobre   superficies da contorna unha vez que foron retirados.
Despois da retirada, os EPI desbotables deben colocarse nos contedores
adecuados de refugallo e ser tratados como residuos biosanitarios clase III.
 
No caso de usar equipos de protección reutilizables, estes débense recoller
en contedores ou bolsas adecuadas e identificadas e limparse e
descontaminarse usando o método indicado polo fabricante. O método
debe estar validado como efectivo contra o virus e ser compatible cos
materiais do EPI, de maneira que se garante que non se dana e por tanto a
súa efectividade e protección non resulta comprometida.
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Os EPI deben ser
almacenados

adecuadamente, seguindo
as instrucións dadas polo

fabricante, de maneira que
se evite un dano accidental

dos mesmos ou a súa
contaminación.
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Produtos virucidas autorizados en España
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