Síntesi del Pla de Prevenció de la COVID-19 dirigida als estudiants de
la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

NO VINGUEU A LA FACULTAT:

 Si teniu símptomes compatibles amb la COVID (tos seca, febre, dificultats
respiratòries, pèrdua d’olfacte o gust...).
 Si us han diagnosticat la malaltia i no heu finalitzat el període d’aïllament
requerit.
 Si us trobeu en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret (és la persona que ha estat a una distància inferior a 2 metres d’un cas
confirmat, sense protecció adequada i durant més de 15 minuts) amb un persona
amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Caldrà que seguiu les recomanacions emeses pel Servei Públic de Salut i que
notifiqueu la vostra situació al Deganat de la Facultat enviant un correu electrònic
a la bústia COVIDFCRI@blanquerna.edu.
SI ESTEU A LA FACULTAT I US TROBEU MALAMENT:


Dirigiu-vos cap a la recepció de l’edifici principal de la Facultat. Des d’allà us
acompanyaran a un espai segur i reservat des d’on trucareu al 061.

El professorat de cada assignatura facilitarà el seguiment del contingut de les classes
(presencials) per part de l’estudiant que no pugui assistir-hi al seguir les indicacions
dels responsables sanitaris.

En el cas que apareguin casos positius de COVID-19 entre els membres de la
comunitat universitària, des del Deganat es valorarà la possibilitat preventiva de
desenvolupar l’activitat acadèmica docent del grup afectat en aules virtuals (Google
Meet) i se seguiran, en tot moment, les indicacions de l’Agència de Salut Pública.
MESURES GENERALS I INDIVIDUALS:

És obligatori l’ús adequat de la mascareta en tots els espais de la Facultat. Es
repartirà entre l’alumnat una mascareta higiènica reutilitzable d’ús personal.
Prèvia autorització del Deganat, queden exemptes de l’obligació de dur mascareta
aquelles persones que tinguin contraindicat el seu ús per motius de salut
degudament justificats.
 Cal mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres entre els
membres de la comunitat universitària. Segons els espais i les activitats docents





















a desenvolupar es poden reduir les distàncies interpersonals a 1 metre (garantint
l’ús de mesures de protecció).
El rentat de mans és una de les mesures de prevenció més efectives (durant
com a mínim 40 segons amb aigua i sabó o si no se’n disposa amb gel
hidroalcohòlic). S’aconsella fer-ho amb certa freqüència, a l’arribada i a la sortida
del centre, abans d’accedir a un aula, abans i després dels àpats, i fer-ho
especialment després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies
potencialment contaminades.
Els alumnes només podran accedir i romandre a la Facultat els dies i hores
establerts en el seu grup horari.
Cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
Cal cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar, i
llençar-lo a un cubell d’escombraries amb tancament. Si no es disposa de
mocadors, cal emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
Abans i després de l’ús dels materials compartits (fotocopiadores, ordinadors,
etc.) cada persona haurà de netejar-se les mans. Trobareu dosificadors de gel
distribuïts per tots els espais de la Facultat.
Cal evitar compartir material (paper, bolígrafs, etc.) i el contacte físic
interpersonal.
S’ha de respectar la normativa d’ús de les instal·lacions segons la senyalètica
específica. Es destaca la necessitat de respectar el sentit de circulació indicat en
els passadissos i escales, així com la prohibició a utilitzar els espais comuns per
seure a terra i/o agrupar-se.
Cal evitar la concentració nombrosa de persones en els passadissos i zones
comunes ja que són espais de circulació.
L’accés a l’edifici es farà per la Plaça Joan Coromines. En franges de màxima
concurrència de persones s’obriran altres portes per a facilitar la sortida del
personal de la Facultat.
Es demana entrar i sortir de les aules de forma esglaonada i ordenada, mantenint
sempre la distància interpersonal.
Cal minimitzar les interaccions socials presencials i potenciar les interaccions en
contextos digitals/virtuals (Google Meet) per l’elaboració de treballs en grup.
Només es permet menjar a la zona habilitada de la cafeteria i caldrà seguir les
mesures que s’indiquin.
Es prioritzarà l’atenció online i telefònica dels diferents serveis i departaments
de la Facultat.
Estudiants i professorat vetllaran per deixar les cadires de les aules en la posició
indicada al terra al finalitzar cada classe.
A tots els lavabos es disposarà de sabó, cubells amb tapa i mocadors d’un sol
ús. S’inhabilitaran, fins a nou avís, els aparells eixugamans.
L’ús de l’ascensor queda restringit a una persona. Es recomana l’ús de les escales.

L’estudiant es compromet a complir amb totes les mesures definides en el pla de
prevenció de la COVID-19 de la FCRI Blanquerna i a seguir les indicacions de
prevenció proporcionades pel professorat i/o membres del Personal d’Administració
i Serveis de Blanquerna.
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.
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