
Coronavirus,  como  podemos  axudarche  a

traballar desde casa de maneira segura?

Debido á situación que estamos a vivir en España, moitos cidadáns están a traballar desde as

súas  casas  mentres  dure  este  período e  consígase  poñer freo  á  expansión do coronavirus

Covid-19

Desde  INCIBE,  a  través  da  Oficina  de  Seguridade  do  Internauta,  preocupados  sempre  pola

ciberseguridade de todos os usuarios, poñemos á túa disposición unha serie de recursos que hoxe,

máis que nunca, toman especial relevancia debido a que o teletraballo conleva unha serie de riscos

que deberiamos minimizar.

Se a empresa facilítache os recursos necesarios para o teletraballo, segue as súas instrucións ao pé

da letra realizando un uso exclusivamente profesional dos portátiles ou calquera outro dispositivo

tecnolóxico facilitado. Non recomendamos, baixo ningunha circunstancia, manipulalos, modificar

as súas configuracións, fixadas polo equipo informático da empresa, ou prestarllos a outras persoas.

Pola contra, se vas utilizar un dispositivo persoal para desempeñar as túas funcións laborais, é de

vital importancia que sigas os seguintes consellos:

Pon a punto o teu dispositivo para traballar con el

• Instala unha ferramenta antivirus para protexelo das posibles ameazas que poidan afectarlle.

Máis  información en:  Ponche ao día  co virus  informáticos  (https://www.osi.es/es/contra-

virus).

• Actualiza o sistema operativo así como o resto de programas, navegadores, aplicacións ou

ferramentas  que  teñas  instalados  nel  á  súa  última  versión.  Máis  información  en:

https://www.osi.es/es/contra-virus
https://www.osi.es/es/contra-virus


Actualízache  xunto  aos  teus  dispositivos  (https://www.youtube.com/watch?

v=ysWfLmgWH9g).

• Crea unha conta de usuario diferente no dispositivo para separar o teu espazo de traballo

persoal  do  profesional.  Máis  información  en:  Fai  uso  de  contas  de  usuario

(https://www.osi.es/es/cuentas-de-usuario).

• Instala  un  Rede  Privada  Virtual  (VPN)  para  crear  unha  conexión  privada  entre  o  teu

dispositivo e o servidor da empresa ou suxire á túa empresa que o faga. Máis información

en:  Para  que  serve  unha  Rede  Privada  Virtual  e  que  vantaxes  achega?

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/ano_2021/Para_que

_serve_unha_Rede_Privada_Virtual_e_que_vantaxes_achega.pdf)

Salvagarda a información

Realiza periodicamente copias de seguridade da información que vaias xerando ou almacenando no

dispositivo  para  non  perdela.  Máis  información  en:  Que  datos  son  recomendables  protexer?

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/03/28/las-copias-de-seguridad-celebran-su-dia-este-31-

de-marzo)

Protexe a información que teñas almacenada cifrando o disco duro, os directorios, cartafoles ou

ficheiros que consideres que conteñen información máis crítica e confidencial para lle empresa.

Máis  información  en:  Cifrado  e  almacenamento  seguro  de  ficheiros  paso  a  paso

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/05/29/cifrado-y-almacenamiento-seguro-de-ficheros-

paso-paso).

Sei cauto coas redes ás que che conectas

Revisa a configuración do router wifi de casa para asegurarche de que todas as medidas básicas de

seguridade están establecidas. Máis información en: O teu router, o teu castelo. Medidas básicas

para  a  súa  protección  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu-castillo-

medidas-basicas-para-su-proteccion).

Evita conectarche a redes wifi abertas e/ou públicas, xa que non coñeces que medidas de seguridade

teñen implementadas,  quen pode estar  conectado a  ela,  nin  cales  son as  súas  intencións.  Máis

información  en:  Conexión  gratis  á  vista!  Conecto  o  meu  móbil?

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/05/02/conexion-gratis-la-vista-conecto-mi-movil)

E de maneira adicional…
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• Activa  o  teu  sentido  común  e  presta  moita  atención  ás  noticias,  mensaxes,  correos

electrónicos  ou  calquera  outra  información  que  poidas  recibir  a  través  dos  diferentes

servizos  que  utilices  para  evitar  ser  vítimas  de  fraudes  en  liña

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_aprendiendo_a_identificar_fraudes_online.pdf)  ou

descargar malware (https://www.osi.es/es/search/node/malware) aproveitándose de técnicas

de engano, como é a enxeñería social.

• Do mesmo xeito, non te creas calquera noticia que recibas. Contrasta a información e non

reenvíes  mensaxes  participando  na  difusión  de  noticias  falsas  (fake  news)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/13/sabias-que-las-fake-news-preocupan-al-

86-de-internautas-espanoles)  e  bulos  (hoax)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/07/12/whatsapp-el-companero-ideal-de-los-

bulos)

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/07/12/whatsapp-el-companero-ideal-de-los-bulos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/07/12/whatsapp-el-companero-ideal-de-los-bulos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/13/sabias-que-las-fake-news-preocupan-al-86-de-internautas-espanoles
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/13/sabias-que-las-fake-news-preocupan-al-86-de-internautas-espanoles
https://www.osi.es/es/search/node/malware
http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_aprendiendo_a_identificar_fraudes_online.pdf
http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_aprendiendo_a_identificar_fraudes_online.pdf

