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PROTOCOLO ACCIÓN VOLUNTARIA

Indicacións para entidades de acción voluntaria e persoas voluntarias 

recomendadas  pola  Dirección  xeral  de  Xuventude,  Participación  e 

Voluntariado durante a crise do COVID-19

O presente documento pretende recompilar  a información básica sobre a 

actual pandemia de coronavirus e trasladar ás entidades de acción voluntaria 

e ás persoas voluntarias na Comunidade Autónoma de Galicia, un protocolo 

de actuación para conter a propagación do virus Covid-19 . 

Por orde de prioridade recoméndase o seguinte:

1.Quedar na casa

2.Atención telefónica

3.Actividade  presencial,  seguir  estritamente  os  protocolos  de  seguridade  e 

sanitarios.

No caso de actividades de voluntariado que impliquen unha actividade presencial, 

é necesario seguir as seguintes recomendacións:

● Identificación e acreditación

As  persoas  voluntarias  deberán  estar  debidamente  identificadas  e 

acreditadas  pola  entidade de  acción voluntaria  onde pretendan realizar  a 

actividade de voluntariado, portando unha certificación onde figure: 

- Nome e apelidos da persoa voluntaria

- DNI da persoa voluntaria

- Entidade de acción voluntaria/concello na que desempeña a súa actividade 

de voluntariado
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- Data ou datas nas que vai a realizar a acción voluntaria

- Actividade que vai a desempeñar, en que horarios e lugar ao que se dirixe.

- Sinatura e selo da entidade de acción voluntaria correspondente

● Seguro de accidentes e responsabilidade civil

A entidade  de  acción  voluntaria  deberá  ter  subscrito, cando  menos, un 

seguro  de  accidentes  e  responsabilidade  civil  que  cubra  ás  persoas 

voluntarias neste tipo de continxencias durante todo o tempo de realización 

da actividade de voluntariado. 

● Protocolos sanitarios e de seguridade

Deberán  seguir  en  todo  momento,  os  protocolos  sanitarios  (xerais  e 

específicos)  establecidos  polas  autoridades  competentes  e  respectar  as 

medidas  hixiénicas  e  de  protección  correspondentes,  tales  como  lavado 

constante de mans, manter a distancia de seguridade, evitar contacto físico e 

demais que sexan precisas para evitar a propagación da pandemia.

En todo caso, as actividades que se realicen teñen que adaptarse á situación 

operativa sen poñer en risco tanto aos usuarios como ás persoas voluntarias.

Achegamos enlace  coas recomendacións da  Consellería  de Sanidade ao 

respecto:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/19/Recomendacions_Conselleria_Sani

dade.pdf
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