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PLA DE PREVENCIÓ de la COVID-19 de la FCS Blanquerna, URL.
La RESOLUCIÓ SLT 1429/2020 per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per
SARSCoV-2, regula les condicions per al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la
represa al territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID19. I serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
Les mesures establertes en el pla seran d’aplicació al conjunt de la comunitat universitària
(estudiantat, personal al servei de la Facultat, PDI i PAS), al personal docent i investigador
vinculat, als responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen a
terme la seva activitat a les instal·lacions de la FCSB i, en general, a les persones que accedeixin
a les instal·lacions de la FCSB.
Per tant, la FCSB de la URL adoptarem les mesures necessàries per evitar la generació de riscos
de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i
adoptarem les mesures de protecció individual que trobareu detallades en aquest pla de
prevenció.
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.

-

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.
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-

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 senyalètica 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.

-

Has de registrar la teva assistència presencial (física) a l’aula mitjançant el codi QR
disponible als accessos a les aules o als mateixos seients, per tal de poder fer el rastreig
de contactes en cas necessari. Es recomana, sempre que sigui possible, seure al mateix
lloc de l’aula en les diferents assignatures.

-

Minimitza les interaccions socials presencials i potencia les interaccions en contextos
digitals/virtuals (Google Meet) per reunions amb el professorat i per l’elaboració de treballs
en grup.

-

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.
- 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 061.
-

En cas que un/a estudiant presenti símptomes compatibles amb COVID-19 mentre es
trobi als espais de la Facultat, o aquests siguin detectats pel personal del centre, caldrà
avisar al professor/a i/o a la coordinació/direcció per seguir el protocol establert en aquest
cas, que el conduirà a l’espai d’aillament (2.06).

-

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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Annex Mesures de seguretat per a les simulacions de la FCSB
curs 2020-2021

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.
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