
Cumpre coa normativa que 
encontrarás nos soportes de 

comunicación ubicados en 
diferentes zonas do Centro.

Non acudas ao Centro se 
presentas síntomas ou 

estiveches en contacto con 
persoas diagnosticadas de 

COVID-19.

Respecta a distancia de 
seguridade de 2 metros

Evita o contacto físico dentro e 
fóra do teu lugar de traballo.

É obrigatorio o uso de 
máscaras e aconsellable luvas 

e gafas.

Instalamos dispensadores de xel 
hidroalcohólico en varios puntos 
estratéxicos del Centro: entradas, 

Punto de Atención ao Cliente, 
accesos a cuartos de baño, etc.

Evita permanecer nas zonas 
comúns do Centro: corredores, 

accesos, áreas de descanso, 
etc.

Tapa a boca e o nariz ao tusir 
ou esbirrar con panos de papel 
e tíraos ao lixo inmediatamente. 

En caso de non ter panos de 
papel, débese cubrir a boca e o 

nariz coa parte interna do 
cóbado ao tusir ou esbirrar.

Lava as mans con auga e xabón 
durante polo menos 20 segundos 

con frecuencia e principalmente 
despois do contacto coas 

secrecións respiratorias. Usa un 
desinfectante para mans a base de 

alcohol se non hai auga e xabón 
dispoñibles.

Evita o contacto das mans cos
ollos, o nariz e a boca.
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Capacidade 
Recorda que hai unha capacidade 

limitada por lei para o acceso de 
clientes ao Centro que será 

controlado por un sistema 
automatizado coa axuda do noso 

persoal de seguridade. Estes controis 
poden xerar colas nos accesos en 
horas e días de gran afluencia. Por 

iso, recomendámosche que chegues 
ao centro con antelación.

Ascensores 
Evita o seu uso. Están 

reservados para o uso exclusivo 
de persoas con discapacidade, 

maiores e embarazadas.

WCs
Reducimos o número de núcleos de 
cuartos de baño dispoñibles, o aforo 

é limitado e elimináronse certos 
elementos para manter o 

distanciamiento social. 
Incrementouse a frecuencia de 

limpeza. Axúdanos a facer un bo uso 
dos mesmos.

Limpeza
Procedeuse á desinfección mediante 

nebulización do centro previa á 
reanudación da actividade comercial. Este 
tipo de limpeza repetirase periodicamente. 

Incrementamos as frecuencias e 
intensificamos os traballos nos puntos 
críticos detectados. Usamos produtos 

específicos homologados para atacar o 
SARS-CoV-2.

Seguridade
Está para axudarnos. Se observas 

algunha situación que poña en perigo 
as medidas hixiénico-sanitarias, informa 

a seguridade ou á oficina de gerencia.

Colas
Necesitamos a túa colaboración 

para organizar as colas que se 
poidan formar para acceder ao teu 

estableceminto. Colocamos marcas 
no chan para sinalar a distancia 
física que debe ser respectada.
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