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INTRODUCCIÓN 

Seguindo a información e as recomendacións da autoridade sanitaria, elabórase este documento para as 
cafeterías e comedores ante a COVID-19. Recolle as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS CoV-2 que se 
deberán aplicar para garantir a saúde no ámbito laboral das persoas traballadoras e a saúde das persoas que 
acoden ao local. Actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria. 
Será de aplicación aos titulares e persoal das cafeterías e comedores situados nos centros da Universidade de 
Vigo así como ás persoas usuarias. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN 

En tanto non exista un tratamento eficaz, a mellor maneira de previr a enfermidade é evitar o contacto entre 
persoas e cumprir coas medidas de hixiene e limpeza e apelar sempre á responsabilidade individual e colectiva 
para evitar a transmisión. 

O persoal deberá ser informado das medidas implantadas, así como das recomendacións hixiénicas para reducir o 
risco de contaxio, en particular: 

• Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón durante uns 40 segundos  
• Utilizar preparacións alcohólicas para a desinfección das mans. 
• Evitar tocar o nariz, a boca e os ollos, nin con luvas nin sen elas. As mans facilitan a transmisión. 
• No caso de tusir e/ou esbirrar, taparse cun pano de papel e tiralo tras o seu uso. No caso de non ter un 

pano de papel, utilizar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans. 
• Evitar o contacto físico nos saúdos. 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA O TITULAR DO ESTABLECEMENTO 

Antes do comezo da actividade 

• Realizar un protocolo de actuación para minimizar as posibilidades de contaxio durante a estancia no 
cafetería ou comedor, con indicacións específicas no caso de aparecer síntomas (tose, febre, dificultade 
para respirar, perdida de olfacto e/ou do gusto, etc.). 

• Identificar o persoal traballador especialmente sensible á COVID-19 (O Ministerio de Sanidad define como 
grupos vulnerables para COVID-19 as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, 
enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro na fase de 
tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade (IMC>30), embarazo e maiores de 60 
anos), para adoptar as medidas específicas para minimizar o risco de contaxio cando teñan que acudir ao 
centro de traballo. 

• Actualizar o plan de limpeza e desinfección ao contexto COVID-19. Incluirá como mínimo: 
o O procedemento de limpeza e desinfección das diferentes zonas (cociña, barra, comedor, zona 

de recepción de mercadorías, etc. 
o O procedemento de limpeza e desinfección específica no caso da detección de persoas con 

sintomatoloxía específica da COVID-19 no establecemento. 
• Realizar, previa á apertura inicial do establecemento, unha limpeza e desinfección a fondo utilizando 

desinfectantes, como dilucións de lixivia (1:50) preparados no momento ou calquera dos desinfectantes 
con actividade virucida que se atopan no mercado e que foron autorizados e rexistrados polo Ministerio 
de Sanidade. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta. 

• Revisar os sistemas de climatización e ventilación do local, garantindo unha alta taxa de renovación de aire 
e incrementando a limpeza ou cambio dos filtros. 
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Para garantir a distancia de seguridade 

• Respectar a capacidade máxima que indique a autoridade sanitaria en cada momento. 
Na Fase 3: 
o Para consumo no local non se pode superar o 50% do seu aforo. Poderá realizarse sentado en mesa 

ou agrupacións de mesas, ou na barra sempre que se garanta a debida distancia física de dous metros 
entre as mesas ou agrupacións de mesas e na barra entre clientes ou grupos de clientes. 

o Para consumo nas terrazas ao aire libre limitarase o aforo ao 75% das mesas permitidas o ano 
inmediatamente anterior. No caso de que a licencia sexa concedida por primeira vez, limitarase o 
aforo ao 75% do autorizado para este ano. 

o A ocupación máxima será de vinte persoas por mesa ou agrupación de mesas. 
• Garantir a distancia de seguridade de 2 metros entre as persoas (clientes, mesas, zonas de servizo, 

traballadores etc.) 
• Colocar carteis e sinais no local informando a clientela do aforo máximo do local, da distancia de 

seguridade e circulacións para previr o contaxio. 
• Establecer sistemas que permitan o reconto e control do aforo, de forma que non sexa superado en 

ningún momento, e que deberá incluír aos propios traballadores. 
• Planificar as tarefas e procesos de traballo de tal forma que se garanta a distancia de seguridade, a 

disposición dos postos de traballo, a organización da circulación de persoas e a distribución de espazos 
(mesas, mobiliario, corredores etc.).  

• Establecer no local un itinerario para evitar aglomeracións en determinadas zonas e prever o contacto 
entre clientes. Preferiblemente, sempre que un local dispoña de dúas ou máis portas, poderase establecer 
un uso diferenciado para a entrada e a saída. 

• A distancia interpersoal na atención ao público será de 2 metros. De non ser posible e, en todo caso, 
garantindo a distancia de 1 metro, utilizaranse elementos de protección como máscaras, pantallas faciais 
ou pantallas de separación de metacrilato ou similares, de fácil limpeza e desinfección. 

MEDIDAS HIXIENICAS 

Hixiene e limpeza na cafetería ou comedor 

• Contar con solucións desinfectantes con actividade virucida para uso da clientela, autorizadas e rexistradas 
polo Ministerio de Sanidade, á entrada do local que deberán estar sempre en condicións de uso. 

• Dispor de papeleiras con tapa accionada por un pedal e bolsa substituíble, nas que poder depositar panos 
e calquera outro material que se poida desbotar en varios puntos do local. 

• Dispor de produtos para a limpeza e desinfección (deterxente habitual, lixivia ou outros produtos 
autorizados polo Ministerio de Sanidade, seguindo sempre as recomendacións do fabricante). 

• Proporcionar roupa de traballo ou uniformes axeitados e medios de protección persoal (máscaras, luvas 
que se poidan desbotar, pantallas faciais) cando estea indicado pola autoridade sanitaria. 

• Limpar e desinfectar o local e as superficies que se tocan con máis frecuencia (barras, pomos de portas, 
manivelas, tiradores, etc. Proceder á limpeza e desinfección do local polo menos unha vez ao día. 

• Desinfectar os elementos do posto de traballo co cambio de quenda. Os deterxentes habituais son 
suficientes, aínda que tamén se pode contemplar a incorporación de lixivia ou outros produtos 
desinfectantes ás rutinas de limpeza. Facelo como mínimo dúas veces ao día e unha delas ao final da 
xornada. 

• Manter hixienizadas en todo momento as baetas e estropallos e cambialas periodicamente. Débese evitar 
o uso de trapos utilizando en todo caso papel dun só uso ou baetas que se poidan desbotar. Os rolos de 
papel dun só uso deben estar colocados no correspondente porta-rolos. 

• Limpar as papeleiras de forma frecuente, e polo menos unha vez ao día. 
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• Garantir que o proceso de desinfección da vaixela e cubertos é realizado a temperaturas superiores a 60ºC 
utilizar lavalouzas. 

• Limpar e desinfectar os utensilios (pinzas, paletas de máquinas de xeo, culleres de xeados etc.). 
• Ventilar frecuentemente o local, asegurar a renovación do aire e o mantemento dos sistemas de 

ventilación ou climatización. 
• Lavar a roupa de mesa de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60ºC. e 90ºC. 
• O uniforme só se debe utilizar durante a xornada laboral. A empresa debe determinar, en función do tipo 

de uniforme, o tipo e frecuencia da limpeza a aplicar (lavado a >60ºC ou desinfección). 
• O persoal cambiará de roupa e calzado ao chegar ao traballo e ao finalizar a quenda antes de saír do local. 

Levará diariamente a roupa de traballo limpa. Deixará os obxectos persoais, incluídos móbiles, nun lugar 
dedicado para o efecto, de non ser así, desinfectalos frecuentemente. 

• Non compartir equipos de traballo ou dispositivos doutros (como caixa, TPV, cartas e menús, control de 
climatización, datáfono, etc.), de non ser posible, desinfectalos tras cada uso. 

Hixiene na prestación do servizo 

• Utilizar máscaras no momento no que os alimentos están listos para o consumo, é dicir, empratado e 
servizo en mesa ou barra. 

• Evitar a utilización de cartas de uso común e optar por dispositivos electrónicos propios, encerados, carteis 
ou outros medios similares. 

• Priorizar a utilización de roupa de mesa dun só uso. No caso de que isto non fose posible, nunca utilizar a 
mesma roupa de mesa ou salva manteis con distintos clientes. Optar por materiais e solucións que 
faciliten o seu cambio entre servizos e o seu lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60ºC e 90ºC. 

• Asegurar a limpeza e desinfección do equipamento da terraza, en particular mesas, cadeiras, así como 
calquera outra superficie de contacto, entre un cliente e outro. 

• Almacenar os elementos auxiliares do servizo (vaixela, cristalería, cubertos, roupa de mesa, cestas de pan, 
cuncas de café, terróns de azucre, etc.) en recintos pechados ou lonxe de zonas de paso. 

• Retirar das mesas calquera elemento decorativo. 
• Eliminar produtos de autoservizo como servilleteiros, palilleiros, vinagreiras, aceiteiras, e outros útiles 

similares e priorizaranse monodoses que se poidan desbotar. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• Instar aos clientes a desinfectar as mans antes de entrar na cafetería ou no comedor. 
• Colocar carteis en zonas visibles da cafetería ou comedor que advirtan a clientela sobre as medidas e sobre 

a súa obriga de cooperar no seu cumprimento. 
• Fomentar o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos, 

e evitar, na medida do posible, o uso de diñeiro en efectivo. 
• Establecer pautas de seguridade para a recollida da mercadoría. 
• A ser posible, habilitar un espazo con roupeiros ou, polo menos, porta traxes ou similar (bolsa de plástico 

etc.) no que os empregados deixen a súa roupa e se poidan cambiar. 

Comida para levar 

• O establecemento debe contar cun espazo habilitado e sinalizado para a recollida dos pedidos (mesa, 
mostrador etc.) no que se realizará a entrega e pagamento, se é o caso. 

• Débese garantir a distancia de seguridade, recoméndase sinalizar con marcas visibles no chan ou similares 
ou ben instalar pantallas protectoras, metacrilatos ou similares. 
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Servizo en barra 

• No servizo en barra o camareiro deberá levar máscara e, no caso de que non exista anteparo, utilizará 
unha pantalla facial. 

• Deberán establecerse as posicións nas que a clientela se pode colocar na barra, de forma que se eviten 
aglomeracións e se garanta a distancia de seguridade. 

• Os produtos expostos na barra, deberán estar protexidos mediante vitrinas ou pantallas cara ao cliente e 
cara ao empregado. 

• Na recollida de pedido no mostrador organizar a espera e evitar a aglomeración e cruces de clientes. 
Sinalizar a distancia de seguridade no chan e colocar paneis / carteis do procedemento de recollida. 
Dispor de dispensadores con desinfectante nestas zonas. 

Servizo en sala 

• Respectar a capacidade que indique a autoridade sanitaria en cada momento. 
• Os/as camareiros/as que realicen o servizo deben desinfectar de forma continua as mans, evitar contacto 

físico, compartir obxectos etc. 
• Os/as camareiro/as deberá levar máscara e será moi recomendable a utilización conxunta cunha pantalla 

facial. 

Servizo en terraza 

• Respectar a capacidade que indique a autoridade sanitaria en cada momento. 
• O persoal controlará que o cliente non faga un uso arbitrario do equipamento en terraza (mesas e 

cadeiras). 
• Colocar carteis informando o cliente das pautas de hixiene e desinfección para que as coñeza e respecte. 

Débese indicar que o cliente non pode ocupar unha mesa sen que o persoal do establecemento o 
acomode. 

• Acoutaranse as terrazas (cordóns, cintas, marcas no chan ou outros elementos). 

Servizo bufete 

• Establecer un itinerario predefinido para evitar aglomeracións en determinadas zonas e previr o contacto 
entre clientes. 

• Poderanse ofrecer produtos de libre servizo, xa sexan frescos ou elaborados con anticipación sempre que 
sexa asistido con pantalla de protección, a través de empratados individuais e/ou monodose, tapados 
debidamente e preservados do contacto co ambiente. 

• Eliminar os elementos e equipamentos de uso común (vinagreiras, saleiros, aceiteiras, máquinas de 
bebidas, azucreiros etc.) e calquera elemento decorativo. 


