
                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN ÓS MEDIOS

A ÁREA SANITARIA DE FERROL ACTIVA MAÑÁ LUNS O PUNTO FIXO DE TOMA DE
MOSTRAS POLO COVID-19 NO HOSPITAL NOVOA SANTOS DO CHUF

 Este  sistema  implica  a  atención  para  a  recollida  de  mostra  do  paciente
sospeitoso dende os seus propios vehículos sen que teñan que baixar del

 Neste  punto  fixo,  atenderanse  só  ás  persoas  citadas  previamente,  e  que
respondan ós criterios de sospeita establecidos polos facultativos

 Comezará maña luns ás 12:00 e ata as 20:00; e, a partir do martes terá horario
de 08:30 a 21:00 

Ferrol (ASF), domingo 22 de marzo de 2020.- A Área Sanitaria de Ferrol activará o Punto
Fixo de Toma de Mostras relacionadas coas sospeitas de Coronavirus-Covid-19, mañá luns,
no recinto do Hospital Novoa Santos do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Este
sistema implica a atención para a recollida de mostra do paciente sospeitoso e previamente
citado dende os seus propios vehículos sen que teñan que se baixar del. Esta persoa foi
previamente atendida, prescribíuselle a proba, e déuselle unha cita. 

Subliñar que é o facultativo o que ten que prescribir a realización deste test no marco dos
criterios establecidos nos protocolos, e quedará rexistrada a asistencia na historia clínica
electrónica do paciente. Os criterios de toma da mostra non varían, só varía a modalidade de
recollida. Incidir en que só se fan as probas, como ata o de agora, ás persoas que teñan
unha indicación previa e unha hora de cita establecida.

O punto fixo de toma de mostras do Hospital Novoa Santos arrancará mañá luns, das 12:00
ata as 20:00 horas. A partir do martes, xa funcionará en horario de mañá e tarde, dende as
08:30 ata as 20:00, e as persoas citaranse con intervalos de tempo entre cada unha delas.
Este punto fixo terá capacidade para a realización de entorno ó medio centenar de probas
diarias.

Ata  o  momento,  na  área  sanitaria  ferrolá  dez  profesionais  (cinco  equipos formados por
enfermeira e Técnica de Coidados de Enfermaría) distribuíanse para acudir ós domicilios en
quendas de mañá e tarde. O sistema estaba preparado para se ampliar de ser necesario. A
partir  de mañá luns, establécese tamén esta nova modalidade de toma de mostras, que
implica que o paciente citado con sospeita pódese achegar a este novo punto fixo, só e no
seu vehículo. Convivirán as dúas modalidades de recollida de mostras, tanto a dos equipos
móbiles como a do punto fixo.

O novo sistema está coordinado por un Grupo de Coordinación de Coronavirus formado por
profesionais sanitarios e non sanitarios.  Os sanitarios que indican a proba establecen a
modalidade de toma de mostra a empregar. Este sistema permite axilizar os tempos con
eses  desprazamentos  individuais  que  sexan  posibles.  Outro  elemento  importante  é  que
diminúe a utilización dos equipos de protección individual (EPI) nun momento no que se
esixe ó máximo o seu uso correcto e racionalizado; así, mentres que cada visita a domicilio
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supón un cambio de EPI, nesta modalidade dende o automóbil os profesionais van utilizar un
só equipo por quenda de traballo, sen necesidade de se cambiar con cada paciente. 

Subliñar  que tódalas  medidas teñen como obxectivo garantir  a  protección  da poboación
fronte ó coronavirus e preservar os recursos sanitarios dispoñibles. Dende a Área Sanitaria
de Ferrol agradecer a enorme implicación, traballo, responsabilidade e compromiso de cada
un  dos  profesionais  sanitarios  e  non  sanitarios  neste  excepcional  contexto.  Tamén  un
agradecemento especial para a poboación que queda #nacasa.

Lembrar que...
-Existe un número gratuíto, o  900 400 116, para consultar dúbidas ou síntomas leves de
coronavirus. Deixar só 061 para chamadas graves. 

-O Sergas ten a disposición da cidadanía unha páxina web (https://coronavirus.sergas.gal),
na que se pode consultar información dirixida á poboación, aos profesionais sanitarios e a
outros colectivos. 

-Nesta páxina tamén se pode atopar un  test interactivo, elaborado por persoal sanitario,
para  proporcionar  á  poboación  un  sistema  áxil  e  inmediato  no  que  atopar  información
actualizada sobre cuestións relacionadas co coronavirus. Ademais,  o feito de que o test
personalice as respostas, a través de preguntas concretas, permite ofrecer recomendacións
adaptadas á situación particular de cada persoa. 

Recomendacións...
Os técnicos da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade ofrecen unhas
recomendacións  consensuadas  entre  as  comunidades  autónomas  e  o  Ministerio  de
Sanidade,  e  lembran  que,  en  liñas  xerais,  aconséllase  adoptar  as  medidas  de
autoprotección. Así:

-Extremarase a hixiene de mans, lavándoas frecuentemente, especialmente despois de tusir
ou soarse.

-Cubrirase o nariz e a boca cun pano -preferentemente desbotable- ó tusir ou esbirrar. Se
non dispón de pano, facelo na cara interna do cóbado. 

-Ademais, evitarase tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.

Subliñar novamente a importancia de que a cidadanía quede na casa. Esa medida corta a
cadea de transmisión e é a fórmula coa que todos e todas podemos contribuír persoalmente
a atallar esta situación.

Por favor, #nacasa, por ti, polos teus, e polo persoal
sanitario e non sanitario da Área Sanitaria de Ferrol.
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SAÚDOS, COMUNICACIÓN ÁREA SANITARIA DE FERROL.
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