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PREVENCIÓN E SAÚDE LABORAL NAS GRAVACIÓNS DE CONTIDOS
AUDIOVISUAIS ANTE O CORONAVIRUS
28 de maio de 2020
Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio
nacional como consecuencia da pandemia provocada pola COVID-19, no exercicio da súa
función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora este documento no
que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas
nas gravacións de contidos audiovisuais segundo as informacións das autoridades
sanitarias sobre o coronavirus.
Este asesoramento técnico do ISSGA préstase a solicitude e en colaboración co Cluster
Audiovisual Galego e debe enmarcarse como documento en continua actualización e
debe revisarse se se publican recomendacións que afecten o contido deste documento
polas autoridades sanitarias e as autoridades competentes nesta materia tanto a nivel
nacional como autonómico.
Establecer medidas para evitar o contacto próximo
➢ Limitar o acceso ao recinto de gravación de persoas que presenten febre (>37º),
ou síntomas respiratorios (tose ou sensación de falta de aire) ou outros que se
relacionan coa sospeita de COVID-19. Os traballadores deberían mirarse a
temperatura antes de saír da súa casa.
➢ No caso de presentar síntomas, ou de ter estado en contacto estreito cunha
persoa infectada non acudir ao lugar de traballo, informar á organización e
manter o illamento preventivo no seu domicilio ata que o indique o seu médico.
➢ Sempre que sexa posible, fomentarase o teletraballo para aqueles traballadores
que poidan realizar a súa actividade laboral a distancia, como nos traballos de
preprodución e posprodución.
➢ Efectuar un control adecuado do acceso ao recinto de gravación: organizar a
entrada do persoal por quendas e gardando sempre a distancia de seguridade.
Controlar especialmente o acceso do persoal de contratas, subcontratas e
subministradores.
➢ Fixar horarios aos provedores para a entrega, montaxe e desmontaxe de
equipos e mercadorías (materiais e maquinaria, equipamento, catering) e
establecer zonas para a súa recepción.
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➢ Manter unha distancia de seguridade de 2 metros entre o persoal, se non é
posible hai que empregar máscaras seguindo as indicacións das autoridades
sanitarias e as especificacións do servizo de prevención.
➢ Na carga e descarga de material é obrigatorio o uso de máscaras e luvas.
➢ Evitar coincidir en espazos pequenos como poden ser os camerinos, vestiarios,
zonas de aseo ou similares. Se e posible os participantes deberían acudir vestidos
para a gravación dende a súa casa. De non ser posible, establecer quendas de
acceso aos camerinos.
➢ De ser posible, non compartir vehículos nos desprazamentos e, de ter que
facelo, respectar as normas de mobilidade en cada momento. A indicación actual é
de non viaxar máis de dúas persoas por fila de asentos e que utilicen máscara
todos os ocupantes, coa máxima separación posible entre persoas.
➢ Comunicar mediante carteis as recomendacións da autoridade sanitaria para
evitar a propagación e o contaxio.
➢ Informar por escrito ao persoal das normas básicas de prevención ante o
coronavirus das autoridades sanitarias.
➢ Limitar o aforo dos espazos en función dos metros cadrados.
Establecer medidas hixiénicas
a) Comúns a todas as zonas de traballo
➢ Reforzar a dispoñibilidade de material de limpeza, desinfección e hixiene
persoal. Ter a disposición do persoal traballador máscaras, luvas, xel
hidroalcohólico, panos de papel e contedores con tapa, pedal e bolsas
recambiables.
➢ Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
➢ Cubrir as vías respiratorias cun pano ou co antebrazo ao tusir ou esbirrar.
➢ Colocar contedores de residuos con tapa, pedal e bolsa en cada área de
traballo (oficinas, talleres, almacéns, escenarios, controis, cabinas, etc.).
➢ Os panos de papel usados para limparse as mans ou protexerse de tose ou
esbirros, e os que se usen para limpar superficies depositaranse nos contedores.
Aumentar a frecuencia de recollida dos refugallos.
➢ Non compartir aparatos, equipos de traballo (ordenadores, walkies, micrófonos,
diademas,...) ou vehículos, de ter que compartilos hixienizalos tras cada uso,
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con especial atención aos teclados, micrófonos, instrumentos, asideiros, volantes,
pancas, etc.
➢ Desinfectar antes e despois de cada uso: micrófonos, controis, instrumentos,
pantallas, ordenadores, cables, soportes...
➢ Empregar mascaras cando sexa imposible manter a distancia de seguridade,
definir os equipos de protección a empregar segundo as indicacións as autoridades
sanitarias e as especificacións do servizo de prevención.
➢ De ter que recoller ou firmar albarás ou equipos alleos, procede que antes e
despois se laven as mans. No caso de empregar luvas se desbotaran ao fin desta
recollida e lavaranse as mans.
➢ Limpar con frecuencia o móbil con alcohol xa que frecuentemente o
aproximamos á cara.
➢ Aumentar a frecuencia da limpeza de espazos de uso común como poden ser
os camerinos, zonas de aseo ou similares con produtos e procedementos
autorizados polo Ministerio de Sanidade.
b) Fases de preprodución e posprodución
➢ A disposición dos postos de traballo, a organización das quendas e aqueles
aspectos necesarios do traballo modificaranse, na medida necesaria, para garantir
a distancia de seguridade interpersoal de 2 metros entre o persoal traballador.
➢ Cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador,
realizarase a limpeza e desinfección do posto tras a finalización de cada uso, con
especial atención aos equipos de traballo, mobiliario e outros elementos
susceptibles de manipulación.
➢ Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, e durante o
tempo necesario para a renovación do aire.
➢ Cando haxa ascensor ou montacargas, o seu uso limitarase ao mínimo
imprescindible e utilizaranse preferentemente as escaleiras. Cando sexa necesario
utilizalos, a ocupación máxima dos mesmos será dunha persoa, salvo que sexa
posible garantir a separación de dous metros entre elas, ou naqueles casos de
persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se permitirá a utilización
polo seu acompañante con mascara se non se observa tal distancia.
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c) Fase de produción e rodaxe audiovisual
➢ A produtora encargará a realización dunha avaliación de riscos ao servizo de
prevención de riscos laborais que permita establecer as medidas de protección
fronte ao coronavirus axustados á produción de que se trate. As empresas
subcontratadas deben cumprir co indicado neste documento.
➢ A produtora terá a obrigación de informar ao persoal traballador sobre os riscos e
sobre as medidas de prevención e de protección que ambos quedan obrigados a
cumprir.
➢ Determinar un punto de acceso para o persoal co fin de facilitar a hixiene e,
en caso necesario, a colocación dos equipos de protección, como pode ser unha
caseta, unha haima ou un lugar habilitado. Estes puntos estarán provistos de
dispensadores de xel hidroalcohólico, panos de papel e contedores hixiénicos con
tapa, pedal e bolsa recambiable.
➢ Na medida do posible dotar aos responsables de cada área de equipos de
comunicación sen fíos para poder comunicarse sen necesidade de agruparse nin
desprazarse.
➢ As accións que obriguen a ter a dúas ou máis persoas a unha distancia menor de 2
metros deberán ser as mínimas, durante o menor tempo requirido e coa máxima
protección posible.
➢ O equipo artístico, despois de pasar por maquillaxe, manterá a distancia de
seguridade cos demais membros do equipo, de mínimo 2 metros.
➢ Todos os instrumentos, o material de traballo e os elementos de escena deben ser
desinfectados cada vez que sexa posible, e sempre que mude o usuario dos
mesmos con produtos e procedementos autorizados polo Ministerio de Sanidade.
➢ Facilitar a posibilidade de lavar as mans ou empregar xel desinfectante coa
máxima frecuencia posible durante a rodaxe.
➢ Habilitarase un espazo para que, nos tempos de espera, o equipo poida seguir as
medidas de seguridade xerais recomendadas e gardar a distancia de seguridade
entre persoas de mínimo 2 metros.
➢ Procederase á desinfección das localizacións e estudos antes e despois da
rodaxe con produtos e procedementos autorizados polo Ministerio de Sanidade.
➢ Todos os produtos e material de maquillaxe, barbería e vestiario serán de uso
individual e procederase a desinfectarlos cando sexa necesario.
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➢ Traballarase preferentemente con lavanderías, contratando o lavado especializado
en desinfección. Durante a rodaxe, a roupa de cada actor ou actriz, figurante e
extra estará identificada e separada con fundas de plástico. No caso de dobres,
especialistas ou precision drivers, terase que ter vestiario dobre.
➢ Extremaranse as medidas de hixiene e desinfección co material de vestiario
(burros, perchas, ferros, máquina de costura, motorhome…).
➢ Os elementos de decoración e atrezo que estean en contacto co persoal técnico
e artístico desinfectáranse antes e despois de cada escena.
➢ O material de Cámara, Luz e Grip deberá chegar á rodaxe cunha garantía de
desinfección. Procederase a diario á súa desinfección despois do seu uso e só
poderán ser utilizados polo persoal autorizado.
➢ Os micros de gravata só se utilizarán un por cada actor ou actriz e serán
desinfectados despois do seu uso. A maiores da desinfección poderá colocarse
unha protección impermeable como as fundas sanitarias desbotables.
➢ Os cascos auriculares serán intransferibles e desinfectaranse despois do seu
uso.
➢ Cando sexa imprescindible o seu uso, o micrófono de pértega estará protexido,
situarase a unha distancia prudencial do actor ou actriz e desinfectarase despois
de cada toma.
➢ As ordes de traballo e os guións serán enviados aos teléfonos móbiles evitando
o uso de papel.
➢ Non compartir bebidas nin comidas. Se na gravación é necesario facilitar
alimentos ao persoal traballador facelo nun paquete ou bolsa pechada
individualizada e identificada co seu nome e será responsable da súa custodia. No
caso de ter que repartir botellas de auga designarase unha persoa para facelo e
rotularase cada botella.
➢ Habilitarase un espazo especial para o cátering, cando non sexa posible realizar
unha xornada de rodaxe continua, establecéndose quendas para manter as
distancias de seguridade e evitar masificacións.
➢ Todos os vehículos de escena deberán chegar á rodaxe desinfectados. Durante a
rodaxe deberase desinfectar o interior do vehículo despois do seu uso así como as
partes externas do vehículo que sexa necesario.
➢ Nas rodaxes con animais esixirase un estudo veterinario, a presenza do seu
responsable e a desinfección das patas. Limitarase ao mínimo necesario a
interacción co equipo artístico.
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d) Especificas de gravación en exteriores
➢ O departamento de produción contactará coa área de mobilidade do concello
onde se vai a producir a gravación e se realizarán todas as actuacións necesarias
para a gravación no exterior.
➢ De ser necesario, cada membro do equipo terá nos seus dispositivos móbiles o
salvoconducto de desprazamento, coa súa identificación.
➢ O departamento de produción habilitará un espazo pechado próximo ao lugar de
gravación que dispoña de baños, espazo para maquillar, realizar cambios de
vestiario e cubrir as necesidades do equipo. Haberá un responsable de produción
que se encargue de limpar e desinfectar os espazos antes e despois do seu uso.
➢ Unha única persoa do equipo será a encargada da toma de contacto cos
responsables das localizacións, sempre mantendo a distancia de seguridade e
hixiene e limpeza.
➢ Extremaranse as medidas de prevención para situacións criticas como a colocación
de micros de lapela que serán de uso individual.
➢ As cámaras e outros elementos técnicos serán operados por un só técnico que
será o encargado da súa desinfección.
➢ Os elementos cos que se interactúe nas gravacións (portas, bicicletas…) serán
desinfectados antes e despois da gravación.
➢ As caixas de transporte dos equipos serán pulverizadas con líquidos
desinfectantes ao terminar a xornada de gravación, ou despois de ser depositados
en superficies non controladas.
➢ O vestiario empregado enviarase a centros de limpeza para a súa desinfección.
➢ As carapuchas dos micros utilizados serán desinfectadas.
➢ Cada membro do equipo será responsable de pulverizar o seu calzado con
líquidos desinfectantes ao saír e subir aos coches e ao entrar ou abandonar
lugares que sexan susceptibles de estar contaminados.
➢ As entrevistas ou conversas entre os presentadores ou presentadoras e as
persoas externas ao equipo terán que respectar a distancia de seguridade e non
se poderán realizar en posición dun fronte ao outro, salvo que se utilicen máscaras.
A cámara deberá situarse a máis de 2 metros.
➢ Non se realizarán contactos entre persoas externas ao equipo, salvo as que
actúen como extras que deberán gardar as mesmas medidas que as persoas do
equipo.
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➢ As actividades físicas que se realicen en compañía (running, bicicleta, marcha…)
serán as recollidas na listaxe de deportes de practica individual e mantendo a
distancia mínima de seguridade.
➢ O acceso aos interiores que formen parte do programa será cos membros do
equipo indispensables e sen interactuar cos elementos do interior.
➢ O micrófono de lapela que se coloque ao entrevistado terá que ser hixienizado
antes e despois do seu uso e a cápsula “antivento” meterase nunha bolsa estanca
para a súa posterior desinfección. A súa colocación realizaraa un só técnico e
durante o proceso ambas as persoas terán máscaras. Haberá de coidar do
frecuente lavado de mas e no caso de usar luvas desbotalas frecuentemente.
A mellor maneira de reducir o risco de contaxio é unha boa hixiene persoal e
limpeza e manter a distancia de seguridade de 2 metros.

Establecer medidas organizativas
➢ Colocarase un panel informativo na entrada do set de rodaxe ou oficina, aos
efectos da debida coordinación, coa distribución de horarios, quendas e tarefas
para o persoal.
➢ Os equipos de traballo reduciranse ao número imprescindible de persoas.
➢ Limitar as tarefas nas que pode haber maior probabilidade de contacto entre o
persoal traballador, tendo en conta o propio cadro de persoal, as empresas
concorrentes e o persoal autónomo
➢ Valorar a necesidade de establecer quendas, realizar pausas, alternar tarefas,
etc. para minimizar o impacto da carga física e mental do persoal na situación de
alerta sanitaria actual.
➢ Difundir a todas as empresas concorrentes e ao persoal autónomo as
medidas preventivas adoptadas na rodaxe ou gravación para cumprir coas
indicacións das autoridades sanitarias asesorados polos servizos de
prevención.
➢ Adaptar o posto ou limitar as tarefas nas que poda haber maior probabilidade
de contacto para as persoas traballadoras pertencentes a grupos vulnerables e
identificadas como especialmente sensibles.
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MEDIDAS NO CASO DUNHA SOSPEITA DE COVID-19
➢ No caso de que unha persoa traballadora
presente
sintomatoloxía
compatible coa enfermidade, retiraráselle da súa actividade profesional,
illaráselle e dotaráselle dunha máscara cirúrxica. Contactarase cos servizos de
saúde chamando ao teléfono de atención 900 400 116 ou ao médico de Atención
Primaria.
➢ O servizo sanitario do SPRL será o encargado de establecer os mecanismos
para a investigación e seguimento dos contactos estreitos no ámbito das súas
competencias, de forma coordinada coas autoridades de saúde pública.
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ANEXO SOBRE LIMPEZA DE LUGARES DE TRABALLO (NON SANITARIOS) NOS
QUE ESTIVO UNHA PERSOA AFECTADA POLO CORONAVIRUS
Débense limpar todas as superficies que se toquen con frecuencia en vestiarios,
comedores, zonas de aseo ou similares, así como ferramentas, equipos de traballo e
vehículos compartidos, con especial atención ás asas, amarres, volantes, pancas, etc. Do
mesmo xeito, se houbese mesas, tiradores de portas, accesorios do baño, inodoro,
teléfono, pasamáns de escaleiras, interruptores, teclados de ordenadores, tablets, etc.
Para proceder a limpeza e desinfección empregar máscara cirúrxica (non tocala mentres
se usa), bata e luvas desbotables.
Antes de comezar a limpar ventile ben a estancia.
Para a desinfección:
x

Empregue unha disolución de lixivia comercial que sexa apta para a desinfección
de augas: prepárea medindo 20 ml cunha xiringa (ou 2 culleres das de postre) e
engádao a 1 l de auga. Prepare a mestura xusto antes de usala, en auga a menos
de 50ºC. deixe actuar polo menos a disolución 10 minutos. Pódese usar tamén
unha solución desinfectante de uso doméstico con eficacia probada ante virus

x

Utilice panos desbotables, ou rolo de papel, ou cabezais de mopa desbotables
para facelo que despois botará ao lixo en dobre bolsa

x

Os obxectos que non se poden limpar con solucións desinfectantes pódense limpar
con vapor (por exemplo mobles tapizados)

Limpeza de pezas de roupa que estivesen en contacto directo coa persoa afectada:
•

Meta toda a roupa que precise lavarse nunha bolsa. Introdúzaa noutra bolsa limpa

•

Ao retirar a roupa da bolsa non a sacuda e introdúzaa inmediatamente na lavadora.
Fágao con coidado e se é posible baleire a bolsa dentro. Lave as mans e poña en
marcha a lavadora. Use un programa de auga quente (por riba de 60ºC), senón
use a temperatura máis alta que poida empregar segundo a prenda

•

Lave esta roupa separada de outra

Obxectos que se poden somerxer en auga:
•

Láveos con auga quente e deterxente. Póñaos a remollo separado do resto de
utensilios que non estiveron en contacto coa persoa afectada e despois láveos ben
e aclare.

•

Pódese usar un lavalouzas cun programa > 50ºC. Neste caso pódese mesturar con
outros utensilios non afectados pola persoa enferma.
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O cubo do lixo que se use para a limpeza, terá tapa e pedal de apertura e provisto dunha
bolsa con peche hermético.
Cando remate a limpeza retire as luvas, a bata e máscara, nesta orde e desbóteas nunha
bolsa do lixo con peche hermético (bolsa 1) que pechará inmediatamente. Lave as mans
correctamente. Cando vaia retirar o lixo meterá esta primeira bolsa noutra limpa (bolsa 2),
tamén con peche hermético.
Inmediatamente despois de retirar o lixo, lave as mans de novo.
Non arrastre polo chan as bolsas do lixo ou da roupa.
O lixo que se xere na limpeza eliminarase nos contedores habituais do lixo, é dicir, os de
restos xerais, evite os específicos de vidro, papel e envases. Procure eliminar todos os
residuos xuntos e dunha soa vez.
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