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PLA DE PREVENCIÓ de la COVID-19 de la FCS Blanquerna, URL. 

 
L’objectiu d’aquest document és establir les mesures, actuacions i adaptacions necessàries en els 

espais de la Facultat, així com en les rutines de treball en la prevenció d’infecció per COVID-19. 

En el marc del Comitè ̀de Seguretat i Salut del centre, amb representants de la Direcció́ i del Comitès 

d’Empresa, s’ha elaborat aquest Pla de Prevenció per establir i organitzar les mesures de seguretat 

i salut. En la seva redacció s’han inclòs totes les directrius i recomanacions derivades de l’aplicació 

de la normativa vigent i de l’informe d’Assessorament en el Retorn al Centre de Treball (COVID-

19) elaborat pel Servei de Prevenció de la Fundació́ Blanquerna, amb dates de 28 d’abril i 29 de 

maig de 2020, així com les recomanacions del Ministeri d’Universitats per a una presencialitat 

adaptada, publicades en data 31/08/2020. Tanmateix suposa una evolució del primer document 

previst per l’alerta sanitària ocasionada per la COVID-19 incloent les diverses modificacions de les 

directrius sanitàries 

Aquest Pla recull el conjunt de normes i actuacions preventives requerides en els àmbits 

d’estructura i comportaments per a la fase de reincorporació tant d’alumnes com de PDI i PAS. En 

aquest nova fase es potencia  l’ensenyament presencial combinat amb l’ensenyament online, 

adaptant-nos al que la situació epidèmica permeti en cada moment. Aquestes mesures s’aniran 

revisant i actualitzant sempre que la situació ho requereixi. 

Totes les activitats programades a la FCSB es podran realitzar sempre que es respectin les mesures 

higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en aquest document. 

 
L’alumnat que tingui activitat acadèmica a la seu de Martí Codolar ha de complir amb les mesures 

de prevenció definides per la pròpia instal·lació. 

 
Informacions i indicacions específiques pels estudiants 

 
Mesures de protecció i organitzatives 

 
 És obligatori l’ús adequat de la mascareta homologada en tots els espais de la facultat. Queden 

exemptes de l’obligació de dur mascareta aquelles persones que tinguin contraindicat el seu 

ús per motius de salut degudament justificats. 

No es podrà accedir al centre sense mascareta. 
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 El rentat de mans freqüent amb aigua i sabó, és una de les mesures de prevenció més 

efectives. S’aconsella fer-ho: 

- a l’arribada i a la sortida del centre. 

- abans i després d’anar al WC. 

- abans i després del canvi d’activitats o del contacte amb altres persones. 

- abans i després de l’ús dels materials compartits (fotocopiadores, ordinadors...). 

- després de tossir o esternudar. 

- després de tocar superfícies potencialment contaminades. 

- abans i després dels àpats. 
 

 Quan no sigui possible el rentat de mans amb aigua i sabó, utilitza el gel hidroalcohòlic. I 

sempre a l’entrar i sortir de l’aula. 

 La distància física interpersonal de seguretat és 1,5 m. La distància no pot ser inferior a 1 metre 

en espais tancats, excepte en les activitats docents que així ho requereixin (simulacions...), i 

garantint en aquest cas l’ús de mesures de protecció. VEURE ANNEX. 

 Per les Simulacions, segueix les recomanacions específiques que es donen en cada cas. 

VEURE ANNEX, per informacions bàsiques. 
 En el cas de les Pràctiques Externes, hi ha unes indicacions específiques que trobareu amb la 

normativa d’aquestes pràctiques. 

 Evita sempre que sigui possible compartir materials. Renta’t les mans immediatament abans 

i després de fer servir l’ordinador, fotocopiadora, etc.. El material auxiliar de treball 

(grapadores, bolígrafs, etc.) ha de ser d’ús individual. 

 Diposita en els contenidors específics materials derivats de les mesures de protecció 

individual, com mascaretes, etc. 

 
 
Ús d’espais 

 
 Respecta la normativa d’ús de les instal·lacions segons la senyalització  específica. L’entrada i 

sortida a l’edifici es fa per la porta principal respectant els sentits de circulació  establerts. 

 
 Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, segueix els recorreguts 

i el sentit de circulació assenyalats. 

 
 Es destaca la prohibició d’utilitzar els espais entre aules ni les escales per seure a terra i/o 

agrupar-se. Evita la concentració nombrosa de persones i aglomeracions en els passadissos i 

zones comuns. Per la mateixa raó, entra i surt de les aules de forma esglaonada i ordenada. 

 
 L’alumnat no pot fer ús dels espais / aules lliurement, ni dinar a la Facultat. 

 
 Procura estar en espais ventilats. Les portes dels espais romandran obertes, sempre que la 

normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin. 
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 Es recomana l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els casos            de 

necessitat o mobilitat reduïda. 

 

 
Protocol en cas d’aparició de símptomes compatibles amb els de la COVID-19, en membres de 

la comunitat educativa 

 
 No han d’accedir a la FCS aquelles persones: 

- Amb símptomes compatibles amb la COVID-19. 

- A les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període 

d'aïllament requerit. 

- Les persones no vacunades que es trobin en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte  estret amb alguna persona amb símptomes o  

diagnosticada  de COVID-19. 

En aquestes situacions caldrà seguir les recomanacions emeses pel Servei Públic de Salut i 

acreditar la situació). 

 
El professorat de cada assignatura facilitarà el seguiment del contingut de les classes 

(presencials) als estudiants que no puguin assistir-hi per seguir les indicacions dels 

responsables sanitaris. 

 
- Estudiants amb símptomes, contactes amb positius o positius, ho han de comunicar a 

l’adreça de correu: covidfcs@blanquerna.url.edu on se’ls donarà les instruccions 

pertinents en concordança amb les que hagin rebut per part del centre d’atenció primària 

 
- L’incompliment d’alguna de les mesures indicades en aquest document pot suposar 

una falta greu i comportar conseqüències que poden arribar a l’expulsió de 

l’estudiant durant el temps que es consideri pertinent. 

mailto:covidfcs@blanquerna.url.edu
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Annex Mesures de seguretat per a les simulacions de la 

FCSB curs 2021-2022 

 
Estar ben informat/da respecte les mesures de protecció sanitàries, 
abans d’iniciar cap activitat a la FCSB. 

 
 

Utilitzar l’uniforme recomanat per les simulacions a la FCSB. No sortir 
mai amb l’uniforme fora del centre. 

 

 
Utilitzar sabates específiques de forma condicional al grau en curs. 

 
 
 

Utilitzar mascareta en tot moment segons la recomanació general de 
la FCS. 

 
Rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic com a 

mesura  bàsica: 
- Abans i després d’un procediment. 
- Entre dos procediments amb la mateixa persona. 
- En el rotatori entre dos estudiants. 
- Abans de col·locar-se i de llevar-se els guants. 
- Després d’anar al bany (rentat de mans). 
- Abans i després del contacte de superfícies i objectes compartits o 
exposats. com ara pantalles, pantalles tàctils, telèfons, interruptors, 
manetes, etc. 
- No tocar-se la cara amb les mans. 
- No portar joies, rellotges, etc. 

 

                       Utilitzar guants d’un sol ús quan el procediment ho requereixi. 

No utilitzar dispositius electrònics per a ús personal ni portar-los a 
les butxaques de l’uniforme. Si és necessari el seu ús per la pràctica a 
realitzar, caldrà dur-lo dins d’una bossa de plàstic transparent per 
poder-lo netejar a 

l’acabar la classe. 

 
Cal portar el cabell recollit, les ungles curtes, cuidades i sense 
esmalt i procurar una bona higiene personal. 

 
 

Davant de qualsevol dubte cal consultar amb el professorat de 
simulacions. 


