SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Dado o avance temporal do estado de alarma, a constatación de datos de evolución
positiva na loita contra a pandemia, e os propios cambios normativos no estado de alarma,
e que, dende o punto de vista da saúde pública a compravenda nos mercados locais , non
ofrece grandes diferencias da existente nun supermercado ou nun comercio retallista de
alimentación; plantéxase a reapertura dos mercados de Salgueiriños.
1 NORMATIVA
- Orde SND/399/2020, de 9 de maio
- Orde SND/414/2020, de 16 DE de MAIO
-Protocolo e guía de boas prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento
físico e non sedentario;
-Resolución de 4 de maio de 2020 de la Consellería del Medio Rural;
- Orde do 23 de marzo pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co
COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da
emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de
2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de
produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e no desprazamento
de agricultores e viticultores aos efectos da realización de actividades agrarias;
2 CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS PARA A REAPERTURA DO MERCADILLO DE SALGUEIRIÑOS.
A. O espazo destinado ao mercado quedará totalmente delimitado con cinta de obra ou
valla (ou equivalentes), que permitan marcar de forma clara o espazo.
B. Establecerase un acceso e unha saída (segundo o indicado na imaxe que se achega) .
Dentro do recinto existirá un único sentido de circulación entre os postos, segundo o
recollido nos planos.
Na entrada, colocarse cartelería informativa coas medidas de distanciamento e hixiene
que teñen que adoptarse, indicando tamén que, se unha persoa manifesta síntomas
compatibles co Covid-19, deberá abandonar de inmediato o lugar e seguir as indicacións
do persoal sanitario.
C. Debe cumprirse coa limitación imposta de non superar a limitación a un terzo dos postos
habituais ou autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure o
mantemento da distancia social de dous metros.
Por iso, contémplase a instalación máxima de 65 postos, correspondéndose cós que contan
con autorización administrativa. Terán preferencia de instalación os postos de produtos
alimentarios ou de primeira necesidade sobre os outros postos.
A asignación de postos farase por orde de chegada ao lugar indicado.
O aforo limitarase conforme ao cálculo seguinte:
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Superficie bruta

10.900,00 m2

Superficie habitual destinada a postos

7.475, 20 m2

Superficie neta destinada a corredores

3.424,80 m2

Ocupación (5 m2/p)

685 persoas

En caso de picos con afluencia masiva de clientes, impedirase a entrada ao recinto e estes
deberán esperar fóra, de forma organizada e gardando rigorosamente a distancia de
seguridade
Dentro do recinto, respectarase o sentido único de circulación indicado.

D. Deberán sinalar de forma clara a distancia de seguridade interpersoal de dous metros
entre clientes, con marcas no chan, ou mediante o uso de balizas, cartelería e sinalización.
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Dentro dun mesmo posto as persoas vendedoras deberán gardar entre si unha distancia
mínima de 2 metros, quedando restrinxida a actividade comercial a un único operador no
caso de que as medidas do posto non fagan posible esta separación física.
As persoas vendedoras deberán manter as normas xerais de hixiene, recomendándose o
pelo recolleito e/ou gorro, uñas curtas e coidadas, evitar aneis, pulseiras, reloxos de boneca,
etc. Despois de cada venda, desinfectarán as mans ou luvas, no seu caso, con xel ou
solución hidroalcohólica desinfectante.
Esta/-s persoa/-s irá/-n equipada con EPIs, ante a imposibilidade de garantir a distancia cós
compradores e compradoras (mascarilla); debendo dispoñer de xeles hidroalcohólicos ou
desinfectantes ou, cando isto no fora posible, auga e xabón.
Para aqueles casos nos que sexa posible a atención individualizada de máis dun cliente ao
mesmo tempo, que non poderá realizarse de maneira simultánea polo mesmo traballador.
E. En canto ás persoas usuarias. A distancia mínima entre cada persoa usuaria do mercadillo
será de 2 metros coas excepcións que establece para o efecto a normativa estatal.
Asemade, deben cumprir có resto de normas sanitarias e de distancia social vixentes.
Procurarase que os cliente non manipulen a mercancía. A mercadoría manipulada
(probada e/ou devolta) pola clientela ben quedará en corentena ou desinfectarase por
parte do titular do posto.
Os postos deben poñer a disposición do público (en cada posto) dispensadores de xeles
hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidade ou, cando isto no fora posible, auga e xabón; sempre que sexa
posible que os clientes toquen os produtos.
No caso do calzado, recomendase que as probas do produto se realicen mediante
calcetíns desbotables ou bolsa plástica proporcionados polo comercio.
F. Os postos que conten con zonas de autoservizo, deberá prestar o servizo un traballador
do mercado ao aire libre có fin de evitar a manipulación directa dos produtos por parte dos
clientes
G. Tanto na entrada, como na saída e no interior do mercadillo e en zonas ben visibles,
colocaranse carteis informativos en relación aos procedementos de hixiene recomendados
polas Autoridades Sanitarias así como á necesidade de cooperar no cumprimento das
medidas organizativas e de hixiene adoptadas.
H. En canto á limpeza e recollida. Os refugallos xerados polo mercado deberán ser
depositados en bolsas dentro dos contedores instalados para o efecto polos servizos
municipais de limpeza e recollida de lixo, e, en todo caso, observaranse as determinacións
que ao respecto establézanse nas ordenanzas ou bandos municipais.
Santiago de Compostela, 20 de maio de 2020
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