
 

FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FISICA 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓNS1 

DATOS DA INSTALACIÓN 

 

DENOMINACIÓN 
INSTALACIÓN 

Sala de Control Neuromuscular e Forza 

RESPONSABLE DA 
XESTIÓN XERAL DA 
INSTALACIÓN 

Miguel González Valeiro 

COORDINADOR 
COVID DA 
FACULTADE 

Joaquín Fernando Gómez Varela 

SERVIZO DE XESTIÓN 
DO USO DIARIO 

(   ) Conserxería Edificio Verde 

(X) Conserxería Pavillóns 

(  ) Conserxería Estadio 

DISTRIBUCIÓN 
SEMANAL E 
HORARIOS DE USO 
ACADÉMICO 

1º Cuadrimestre: 
Actividade Física e Saúde II: Luns e martes de 9:30 a 14:00 

CARACTERÍSTICAS XERÁIS DA INSTALACIÓN 

SUPERFICIE (m2) 215m2 Nº Máx. 
Practicantes 

20 Nº Máx. 
Responsables 

1 

VENTILACIÓN Número de fiestras 20 

                                                       

1 O presente protocolo é susceptible de modificación previo aviso atendendo á 
actualización de normativas, regulacións ou requirimentos da UDC ou a Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Educación Física atendendo á influencia da situación COVID-19. 
Dito protocolo estará suxeito ao protocolo plan de prevención e hixiene fronte á COVID-
19 da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña 
(UDC) para o curso 2020-2021 
 



 

 Número de portas exteriores 1 

 Número de portas interiores  

 Valoración da ventilación (   ) Exterior con boa ventilación 

(X) Interior con boa ventilación 

(   ) Interior con mala ventilación 

Sala de illamento 
COVID-19 

Aula 13 

 

Equipamento específico para a instalación: 

- Equipamento COVID-19 conserxes: Mascaras hixiénicas para o uso xeral; mascaras FPP2 
para uso en atención ao potencial contaxiado. 

- Equipamento COVID-19 instalación: Contedores específicos para residuos sanitarios, 
para mascaras, panos, etc. 

NORMAS DE USO 
Normas de USO XENÉRICO (Anexo I) 

E obrigatorio para todas/os usuarias/os o coñecemento e cumprimento do protocolo de 
prevención e hixiene da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, así como 
do protocolo específico incorporado como Anexo I neste documento. 

 

Normas específicas atendendo ao tipo de actividade 

Normas específicas para ACTIVIDADES LECTIVAS 

Materias Grao 

Materia Nº Estudantes/sesión 

Actividade física saudable e calidade de vida II 20 

Teoría e práctica do adestramento deportivo 20 

 

As/os estudantes so poderán acceder no seu horario e grupo de clase correspondente. 

O alumnado deberá coñecer as normas os protocolos de prevención e hixiene da 
Facultade e os específicos da instalación. 

O uso dos vestiarios queda restrinxido exclusivamente ao uso dos baños, atendendo a 
súa ocupación e sempre gardando as maiores garantías de hixiene posible. 

O responsable das actividades lectivas será o docente da materia e do grupo. 

 



 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DA INSTALACIÓN E REGULACION DO USO DE CADA 
ESPAZO2 

 

IMÁXES E GRÁFICAS DA INSTALACIÓN E COMENTARIOS 

 

Aos efectos do uso da instalación, ademais das pautas xerais de mantemento da 
distancia e uso obrigatorio de mascara por parte de os estudantes e profesores, se 
recurrirá a un bo mantemento da ventilación do local e as adecuadas medidas de hixiene 
en relación ao uso do equipamento que nela se atopa. 

 
Ilustración 1. Representación do espazo na Sala de Control Neuromuscular e Forza 

  

                                                       
 



 

 

 

ANEXO I. NORMAS XERAIS DE UTILIZACIÓN DA INSTALACIÓN 

Acceso e saída 

- Non poderán acceder á instalación aqueles usuarios que deran positivo nas probas 
COVID-19, que tiveran contacto directo con alguén que dera positivo nas mesmas, ou 
que presenten sintomatoloxía relacionada coa COVID-19. 

- De igual xeito, tampouco deben acceder a estes espazos as persoas máis vulnerables 
por idade, estar embarazadas o u pareceren afeccións médicas (hipertensión arterial, 
enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cancro 
ou inmunodepresión. 

- O acceso á instalación en cada un dos horarios está reservado só aos/as estudantes e 
profesores/as autorizadas para o seu uso. Queda restrinxido o acceso a acompañantes 
ou outras persoas non relacionadas co desenvolvemento das actividades asignadas. 

Equipamento COVID-19 

- Todo os usuarios da instalación contarán obrigatoriamente  cunha máscara hixiénica  
de uso obrigatorio e permanente; e xel hidroalcohólico para a desinfección das mans 
antes, durante e despois do acceso ás instalacións. 

- Durante todo momento nas as actividades e obrigatorio o uso da mascara. No caso de 
que algunha persoa xustifique que non pode empregar a mascara deberá informalo ao 
responsable da actividade para a consideración da adaptación dos protocolos ou a 
posibilidade de participar na actividade. 

Equipamento persoal 

- Os usuarios disporán dun calzado diferente ao de que calzan de calle para a súa práctica 
deportiva, dispoñendo dunha bolsa na que deixar equipamento, roupa ou calzado 
persoal non empregado na práctica deportiva, e depositando este nos espazos 
determinados a eses efectos. 

Equipamento da Sala 

- A sala terá a disposición xel hidroalcohólico para a desinfección das mans, no caso de que 
fora necesario, así como de pulverizador hidroalcohólio para a desinfección do material 

- Os profesores disporán dun termómetro que empregarán no suposto de que algún 
participante presente síntomas do virus. De ser así procederase a seguir os protocolos 
COVID-19 establecido polas autoridades sanitarias, e o propio da Facultade, e o seu 
illamento na aula 13 determinada a estes efectos. 

- Antes da entrada de los practicantes, cada espazo disporá do seu correspondente material 
previamente desinfectado. 

- Nos 15 minutos entre sesións, a sala deberá permanecer valeira e os/as profesores/as 
deberán limpar o material utilizado previo ao acceso do seguinte grupo. 

- Ao finalizar a última sesión lectiva, todos os participantes deben marchar e os profesores 
deben limpar e ordenar todo o material empregado durante a sesión. 

 
 
 
 



 

Uso da instalación 

- Durante o uso da instalación evitarase o contacto físico directo con outras/os usuarios  
- Ocuparán só os espazos ou instalacións asignados 

- Non ocuparán ou terán contacto físico con superficies ou equipamentos non 
relacionados coa súa actividade 

- Realizarán unha hixiene regular dos obxectos ou superficies comúns que se manipulen. 

- Consumirán só líquidos de uso persoal exclusivamente, sen compartir en ningún 
momento con calquera outro usuario 

- Se observan algún tipo de sintomatoloxía asociada á COVID-19 avisar ao seu responsable 
COVID-19, para valorala activación do protocolo de contaxio potencial coa conserxería 
e o responsable COVID-19 da Facultade 

- Se necesitan retirar algunha equipaxe ou prenda deportiva, farase na súa bolsa de 
equipamento persoal. 

- O uso dos vestiarios queda restrinxido exclusivamente ao uso dos baños, atendendo a 
súa ocupación e sempre gardando as maiores garantías de hixiene posible 

Despois da actividade 

- Recollerase súa equipaxe persoal mantendo a distancia con respecto ao resto de 
usuarios 

- Depositaranse os residuos sanitarios (mascaras, panos, etc.) no contedor específico 
COVID-19 
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