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1. Introdución
A Xunta de Galicia está impulsando a reactivación do comercio galego tras o impacto da crise
sanitaria no que a prevención relacionada resulta unha das claves para devolver a confianza
e garantir a seguridade nos establecementos.
Con esta sinxela autoavaliación, os comercios e as pequenas empresas, poden analizar o nivel
de preparación fronte ás dificultades derivadas da crise sanitaria. O resultado establecerá un
punto de partida para levar a cabo medidas en diferentes ámbitos do negocio que lle permitan
volver á normalidade da forma máis segura.
Esta ferramenta pretende axudar na planificación e preparación dos negocios para afrontar a
nova realidade, situándoa nun dos seguintes escenarios:
•

Moi baixo: non está levando a cabo medidas suficientes para a prevención
relacionadas co Covid-19.

•

Baixo: está levando a cabo medidas mínimas para a prevención relacionadas co Covid19.

•

Medio: incorpora medidas suficientes para previr de maneira efectiva os efectos do
Covid-19.

•

Elevado: definiu unha serie de medidas suficientes e avanzadas para a prevención dos
efectos do Covid-19.

•

Moi elevado: ten implementadas medidas de prevención fronte ao Covid-19 de
maneira avanzada e con todas las recomendacións e suxerencias das autoridades
sanitarias.
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2. Acceso á ferramenta
A ferramenta é accesible desde os navegadores da internet máis habituais como Chrome,
Firefox, Safari ou Internet Explorer, desde calquera dispositivo, aínda que para unha
mellor experiencia de uso recoméndase o uso de sistemas PC, portátiles ou tablets.
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3. Rexistro
O uso da ferramenta é de carácter gratuíto para calquera organización, aínda que
será requirido un rexistro previo cun dobre obxectivo, contar cos datos de identificación
básicos da súa organización e dispoñer dunha caracterización básica da mesma con fins
estatísticos.

Importante: Comprobe que os datos facilitados durante o proceso de
rexistro son correctos, dado que, tras o seu envío á aplicación, non será
posible modificalos.
O rexistro levarase a cabo na páxina de acceso inicial, que se atopa accesible vía web,
cumprimentando o seguinte formulario de rexistro previo:

Para finalizar o rexistro, será necesario completar a verificación de seguridade, así como
aceptar as condicións de uso e protección de datos persoais:

Importante: Comprobe especialmente que introduciu correctamente
unha dirección válida de correo electrónico, dado que, tras o seu
rexistro non será posible modificala.
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•

Unha vez se completa toda a información, pulse no botón ENVIAR. A ferramenta
confirmaralle cunha mensaxe se houbese algunha información pendente ou
incorrecta.

•

En caso contrario, mostraráselle en pantalla unha mensaxe de confirmación de
que o seu rexistro realizouse correctamente.

•

Tras completar o rexistro, recibirá un correo electrónico na dirección indicada,
que incluirá unha ligazón de acceso personalizado para cada persoa da
organización que fose rexistrada.

•

Será necesario conservalo ata a completa finalización do cuestionario de
avaliación, dado que se trata do seu único acceso, que tamén lle permitirá
recuperar as respostas do cuestionario no caso de que o interrompera para
continuar noutro momento.

•

Dita comunicación será remitida desde a caixa de correos da ferramenta. Se non
recibise a mesma, revise o cartafol de spam ou sistema de filtrado de correo da súa
organización.

Importante: Se non recibe o correo electrónico tras o rexistro, é
necesario que confirme se a súa organización dispón de sistemas de
filtrado anti-spam de correo electrónico, que puidesen impedir a
correcta recepción das mensaxes que a aplicación enviará durante o
rexistro e tras a finalización da enquisa.
Se non recibise ningún correo na súa caixa de correos, rogámoslle
confirme primeiro co seu administrador de sistemas a existencia
dalgún correo bloqueado no servidor, en cuxo asunto se mencione:
Rexistro na Ferramenta de Comercio Seguro de Galicia.
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4. Acceso ao cuestionario
•

Unha vez completado con éxito o rexistro, poderá iniciar a avaliación da
preparación da súa empresa/comercio.

•

Para iso deberá acceder a través da ligazón previamente facilitada, mostrándose
a seguinte páxina, na que se lle introduce brevemente o modelo. Na cabeceira
da páxina pode comprobar o nome e apelidos da persoa usuaria, para verificar que
accedeu correctamente.

•

Tras pulsar o botón SEGUINTE, pediráselle que acepte as condicións de uso dos
datos que facilitará.

•

Tras esta validación, abrirase unha nova xanela na que poderá comezar a
responder o cuestionario. Para facilitar a finalización do formulario dispón dun
panel de navegación polas distintas seccións do mesmo.

Importante: Se o anterior non ocorrese, é necesario comprobar a
configuración do seu navegador, para confirmar que permita a
apertura de xanelas emerxentes.
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5. Resposta ao cuestionario de avaliación
•

O cuestionario de avaliación consta dun total de 36 preguntas.

•

Pode saber en cada momento o grao de avance do cuestionario, móstrase á dereita
unha guía.

•

Para desprazarse entre seccións, cara a adiante ou atrás, poderá facelo mediante
os botóns SEGUINTE ou ben ANTERIOR. Así mesmo, se en calquera momento,
desexa gardar as súas respostas e abandonar o cuestionario para continuar
noutro momento, ten a posibilidade de facelo pulsando o botón PAUSAR.

•

A avaliación de cada pregunta efectuarase mediante unha resposta de “Si” ou
“Non”. Cada pregunta está enunciada de forma que poderá ser respondida deste
xeito.

•

En cada sección dispón dun cadro de texto para incluír aqueles comentarios que
estime oportunos para apoiar ou xustificar as valoracións ofrecidas.

•

Tras responder á última sección do cuestionario, para confirmar as súas
respostas e pechar o mesmo, pulse ENVIAR RESULTADOS, momento no que
recibirá un aviso de que completou o cuestionario satisfactoriamente.

Importante: Confirme antes de proceder á finalización do cuestionario,
que contestou todas as preguntas. A ferramenta permítelle navegar de
forma intuitiva e conservando as súas respostas.
Comprobe que os datos facilitados durante o proceso de recheo do cuestionario son

•correctos,
A continuación,
a xanela
pecharase
e redirixiráselle
á pantalla
desde a cal foi
dado que, tras
o seu envío
á aplicación,
non será posible
modificalos.
aberto o cuestionario de avaliación, na que se lle mostrará, de forma
automática, o nivel de preparación obtido pola súa empresa/comercio, así como
un benchmarking, comparando o resultado da súa organización co resto de
empresas e comercios que responderon ao cuestionario.
•

Tras esta xanela, a ferramenta xerará un informe de Comercio Seguro de Galicia,
incluíndo diversas comparativas dos resultados da súa empresa/comercio con
outras de similar tamaño ou actividade.

•

Devandito informe será remitido desde a caixa de correos de correo electrónico
da ferramenta. Se transcorridos 15-20 minutos non recibise o mesmo, revise o
cartafol de spam ou sistema de filtrado de correo da súa organización.

Importante: Se non recibe o correo electrónico co devandito informe,
rogámoslle confirme primeiro co seu administrador de sistemas, a
existencia dalgún correo bloqueado no servidor en cuxo asunto se
mencione: Informe de Comercio Seguro de Galicia.
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6. Avaliación do grao de preparación
A ferramenta remitirá un correo electrónico cun arquivo en formato PDF adxunto, que
contén o informe de resultados de autoavaliación da súa empresa/comercio.
No devandito informe, preséntase a avaliación do nivel de preparación da súa
empresa/comercio con respecto ao Covid-19, correspondente ás respostas obtidas no
cuestionario.
Preparación

Niveles
Moi baixo
Baixo
Medio
Elevado
Moi
elevado

Características

Non está levando a cabo medidas suficientes para a prevención
relacionadas co Covid-19.
Está levando a cabo medidas mínimas para a prevención relacionadas co
Covid-19.
Incorpora medidas suficientes para previr de maneira efectiva os efectos
do Covid-19.
Definiu unha serie de medidas suficientes e avanzadas para a prevención
dos efectos do Covid-19.
Ten implementadas medidas de prevención fronte ao Covid-19 de
maneira avanzada e con todas las recomendacións e suxerencias das
autoridades sanitarias.
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7. Comparativa
Adicionalmente, o informe ofreceralle unha análise comparativa do nivel de
preparación da súa organización con respecto a outras empresa/comercios en
función de diversas variables:
• Comparativa de preparación global.
• Comparativa de preparación con empresas ou comercios da súa mesma
actividade.
• Comparativa de preparación con empresas ou comercios co mesmo número
de persoas traballadoras.
• Comparativa de preparación con empresas ou comercios da mesma provincia.
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8. Datos de contacto
Teléfono de información Guía de Prevención: 900 815 600
Teléfonos ISSGA:
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