
                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN ÓS MEDIOS

A  ÁREA  SANITARIA  DE  FERROL  COMEZOU  A  DISTRIBUCIÓN  DE  PANTALLAS
PROTECTORAS NOS MOSTRADORES DE ATENCIÓN DOS CENTROS SANITARIOS

 Son máis de 60 pantallas que se están a instalar hoxe nos centros de saúde,
Puntos de Atención Continuada e Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol  (ASF),  martes  24  de  marzo  de  2020.-  A  Área  Sanitaria  de  Ferrol  comezou  a
distribución das pantallas protectoras nos mostradores de atención á cidadanía dos seus
centros sanitarios. Son máis de 60 pantallas que se están a instalar xa dende primeira hora
da  mañá  de  hoxe  nos  centros  de  saúde,  Puntos  de  Atención  Continuada  e  Complexo
Hospitalario Universitario de Ferrol da Área.

Estas pantallas protectoras están fabricadas en metacrilato transparente curvado de grosor
de 6 milímetros e alta resistencia cun oco para intercambio de documentación. Están a ser
instaladas durante todo o día de hoxe e adaptadas a cada espazo dos distintos centros
sanitarios. Estímase que estean todas instaladas nun só día.

Estas  pantallas  responden  ós  principios  de  acción  preventiva  na  normativa  relativa  a
protección contra riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos, e coa fin de evitar
ou diminuír o nivel de exposición do persoal de atención cara ó público no Servizo Galego de
Saúde.  Actúan  como  barreira  física  entre  a  persoa  usuaria  e  o  profesional  no  actual
contexto. Séguense igualmente as recomendacións de que sexan de material impermeable
á auga e que permita unha doada limpeza e desinfección.

Lembrar e reiterar en termos xerais
-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:
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-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.

SAÚDOS, 
COMUNICACIÓN ÁREA SANITARIA DE FERROL.
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