RESUMO MEDIDAS PARA VEHÍCULOS.
USO SIMULTÁNEO.
Nas situacións puntuais nas que sexa necesario que os vehículos sexan usados simultaneamente
por máis dun traballador, os ocupantes deberán utilizar máscaras de contención (cirúrxicas ou
hixiénicas), salvo en servizos que requiran a ocupación por máis de 2 persoas (operativos e
traslado de detidos) nas que se utilizarán máscaras de protección polos funcionarios (polo
menos FFP2).
CONTAMINACIÓN DOS VEHÍCULOS.
Os traballadores antes de utilizar os vehículos procurarán limparse o calzado e as mans. Para iso
poderán utilizarse alfombras, fregonas, dispensadores de xeles hidroalcohólicos, auga e
xabón,… Recoméndase que no posible cada vehículo sexa utilizado sempre polo mesmo grupo
de funcionarios.
PRESENZA DO AXENTE VÍRICO EN VEHICULOS.
Todo vehículo contará cun kit composto de xel hidroalcohólico, caixa de luvas, produto
desinfectante, toallas de papel desechable e bolsas de lixo. Os usuarios dos vehículos serán os
responsables de informar a quen corresponda sobre a necesidade de repoñer os medios de
limpeza indicados. Ao iniciar e ao finalizar o servizo co vehículo o funcionario deberá limpar co
devandito kit todos os elementos de contacto frecuente do vehículo, en especial, volante, pancas
de luces e limpiaparabrisas, panca de cambios, mandos de portas e portelos, cintos de
seguridade e botoneras de cadro de mandos. Se o servizo require que fóra con outros
funcionarios, este tamén limpará os elementos de porta. Tras estas limpezas deberanse limpar as
mans con xel, e se usan luvas tamén deberán limparllos con xel se os vai manter postos, ou os
refugará. Se no vehículo mantéñense equipos que poidan ser utilizados por sucesivos usuarios•
(equipos de comunicacións, sirena), tamén se deberán limpar previamente cando vaian ser
utilizados e tras o devandito uso.
Os residuos que xeren estas limpezas deixaranse nas papeleiras máis próximas do lugar de
aparcamento do centro de traballo, ou na súa falta nas bolsas de lixo que forman parte do kit de
limpeza. Aumentaranse as limpezas integrais do interior dos vehículos, recomendándose que se
realicen cada 5 a 7 servizos aproximadamente. Solicitaranse garantías á empresa que deba
realizalas para que o sistema de limpeza garanta a máxima desinfección. Ditas limpezas
integrais levarán sempre que se trasladou a detidos. Debe ventilarse frecuentemente o interior do
vehículo, especialmente cando sexan máis dun os usuarios do mesmo, recomendándose que
nestes casos mantéñase sempre que se poida os portelos abertos, aínda que sexa nunha mínima
fracción. Cando deba usarse o climatizador intercalar, limpezas periódicas con desinfección do
devandito sistema.
MEDIDAS DE AFASTAMENTO E BARREIRA.
Cando usen o vehículo máis de dous traballadores, deberán distanciarse todo o posible no
interior do vehículo, a condición de que a actividade para realizar non o impida ou poida xerar
maiores risco ( p. ej de seguridade viaria). Dita separación en caso de non dispoñer de máscaras
será polo menos a que ofreza sentar en liñas de asento diferentes. Poderán dispoñerse de
biombos para a separación de espazos entre liñas de asentos para a súa colocación temporal nos
traslados de detidos, a condición de que ditas biombos non xeren maiores riscos de seguridade (
p. ex. en caso de colisión). Se deben trasladarse mercadorías ou obxectos (mostras, equipos ou
ferramentas de traballo, documentación,…) realizarase sempre no maleteiro, utilizando
luvas e/ou levando a cabo hixiene de mans posterior.

AUTOPROTECCION PERSOAL.
Cando as actividades para realizar supoñan riscos de exposición ao SARS (p. ex. aproximacións
de menos de 1 metro ou mesmo contacto con terceiros,…), ou outros riscos químicos ou
biolóxicos tal e como se contemplan nas correspondentes fichas informativas de PRL e
instrucións de seguridade laboral, os traballadores utilizasen os seguintes EPIS, debendo
trasladalos nos vehículos nas cantidades necesarias para levar a cabo as actividades que deban
realizarse ( ver Anexo de medidas fronte ao SARS en actividades de Aduanas-VAI). Para o seu
uso fronte ao SARS nos vehículos, seguiranse as pautas que para cada un indícanse: Máscaras
cirúrxicas (EN 14683), destinado só ao uso en situacións con compañeiros que tamén a porten
a máis de 1 metro de distanciamento Recoméndanse usos continuados de ata 4 horas. Máscaras
FFP2 ou FFP3 (EN 149), deberán ser utilizadas en situacións ou tarefas nas que non poidan
manter unha distancia inferior a 1 m. Luvas de nitrilo (EN 374-5 ), utilizaranse en limpezas de
equipos compartidos e/ou puntos de contacto frecuente, e outras situacións nas que deba
utilizarse recurrentemente a xeles hidrogeles alcohólicos. Lentes panorámicas (EN 166),
poderán utilizarse no trato con sintomáticos ou terceiros ( detidos), como alternativa a esta
protección ocular pode recorrerse a pantallas faciais (tamén EN 166),
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