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CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN 
REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA 
QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE 
ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE 
PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E 
AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS 
FRONTE Á COVID-19 

 
Advertidos erros na dita Resolución, cómpre facer as seguintes correccións: 
 
Na páxina 6, onde di: 
  
5. Consultar co persoal se ten a consideración de grupo vulnerable para COVID-19, 
en base aos grupos vulnerables definidos polo Ministerio de Sanidade: persoas con 
diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar 
crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo, embarazo e maiores 
de 60 anos , e de ser así indicaráselle que deberá notificalo ao SPRL da Universidade 
de Vigo para a súa inclusión nalgún destes perfís, a través do documento que pode 
descargar na seguinte ligazón:  
6. A Área de Vixilancia da Saúde do Servizo de Prevención de Riscos Laborais fará a valoración 
oportuna.  
7. Consultar co persoal se ten ao seu cargo menores de 12 anos ou maiores dependentes que 
resulten afectados polo peche dos centros educativos ou de maiores.  

 
Debe dicir:   
 
5. Consultar co persoal se ten a consideración de grupo vulnerable para COVID-19, 
en base aos grupos vulnerables definidos polo Ministerio de Sanidade: persoas con 
diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar 
crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo, embarazo e maiores 
de 60 anos, e de ser así indicaráselle que deberá notificalo ao SPRL da Universidade 
de Vigo para a súa inclusión nalgún destes perfís, a través do documento que pode 
descargar na seguinte ligazón:  
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-
05/vulnerables_proced_covid19_gl_v01_0.pdf 
ou consultalo no:        https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/28534    
A área de Vixilancia da Saúde do Servizo e Prevención fará a valoración oportuna.  
 
6. Consultar co persoal se ten ao seu cargo menores de 12 anos ou maiores dependentes que 
resulten afectados polo peche dos centros educativos ou de maiores.  
 
En Vigo, a 14 de maio de 2020 

                      O Reitor 
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