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1 Introducció

preventiva de la Universitat de Girona el servei de
prevenció correspon a l’Oficina de Salut Laboral
(OSL).

La pandèmia de COVID-19 ha implicat l’adopció de
mesures extraordinàries. L’evolució de les mesures
preventives en els diferents escenaris a la Universitat
de Girona inclou escenaris diversos i es preveu que
el curs 2021-2022 es desenvolupi de forma presencial amb mesures preventives extraordinàries.
Es preveu que es mantingui l’alerta sanitària i sigui
un període de transició on hi continuarà existint
pressió de l’exposició a la infecció i una susceptibilitat de la població menor a efectes greus o molt greus
que en el curs anterior per l’increment de la immunitat.
En aquest període calen mesures per evitar la propagació per transmissió comunitària i l’actuació ràpida
en la gestió de brots.
Les premisses sobre les quals s’ha elaborat el present
document del curs 2021-2022 són les següents:
El SARS-CoV2 és un virus de gran transmissibilitat, la proporció de població immunitzada en el
contex UdG es és superior al 90% en l’àmbit laboral, i en l’estudiantat es superior al 80% (dades disponibles 14 d’octubre 2021).
La transmissió del SARS-CoV2 no s’eliminarà,
amb tota probabilitat, a curt termini. I la gestió
de casos i brots és altament probable.
La probabilitat que es produeixen brots recurrents és elevada, però amb un dany a la salut
menor per a la població vacunada.

El sistema de gestió específic s’estructura en un:
a) Pla de contingència.
b) Protocol de seguretat i salut on es descriuen
les mesures raonables i exigides per les autoritats sanitàries per impedir el risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2.
c) Protocols interns de gestió on es detallen
processos interns i s’inclouen models de documents.
d) Instruccions específiques.
e) Altres documents que facilitin la comunicació i difusió dels aspectes més rellevants del
protocol com per exemple: Fitxes informatives, Infografies i rètols i altres documents
de difusió.
Aquest document és objecte de seguiment i actualització constant per la Universitat de Girona i en concret pel Comitè de seguiment del Pla de contingència
de la Universitat de Girona d’acord amb el punt 12
del Pla de Contingència de la Universitat de Girona,
el Comitè de Seguretat i Salut, i els representants
dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral.

Les mesures preventives s’emmarquen en l’article 20
de Mesures d’emergència, de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre. La situació d’emergència derivada de l’alerta sanitària s’estableix en compliment del Procediment d’actuació
per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició al nou coronavirus, publicat el 8 de
abril del 2020 pel Ministeri de Sanitat i que ha estat
actualitzat periòdicament.
En compliment dels deures en matèria preventiva i,ii,
i d’acord amb el Pla de prevenció de la Universitat de
Girona (2018) s’han d’emprendre les actuacions que
calgui i els serveis de prevenció han de tenir un paper
d’assessorament rellevant i específic en el disseny i
l’execució de les mesures que s’especifiquen a continuació. En la modalitat organitzativa de l’activitat
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2 Línies de treball
principals
Les línies fonamentals sobre les quals es dissenyen
les actuacions per garantir la seguretat i salut de les
persones que treballin de forma presencial als espais
de la Universitat de Girona i garantir la continuïtat
dels serveis són les següents:
1. Activitats del personal d’acord amb els criteris
de les autoritats sanitàries i de l’OSL. I en especial garantint la seguretat i salut de les persones
treballadores i de la comunitat universitària especialment sensibles enfront de la COVID-19.
2. Reducció de la interacció física, en qualsevol cas
assegurar distàncies superiors a 1,5m entre treballadors i, entre treballadors i usuaris (definit
com a escenari de baixa probabilitat d’exposició). Aquesta reducció inclou evitar aglomeracions o concentracions de persones que puguin
comprometre els requisits de distància entre
persones.
3. Recursos i material suficients per aplicar els protocols, nous procediments i mesures a aplicar,
en especial les bones pràctiques d’higiene personal i col·lectiva i el foment de la responsabilitat individual respecte d’aquestes bones pràctiques.
4. Contribució a la contenció, prevenció i valoració de les situacions vinculades al coronavirus.
Abans de la participació en activitats laborals i
organitzades per la Universitat de Girona; quan
les persones presentin símptomes compatibles
amb la infecció i mitjançant el seguiment dels aïllaments preventius, contactes estrets de casos
confirmats i de les incapacitats laborals temporals (IT).
5. La valoració i l’adaptació del lloc de treball en la
reincorporació dels treballadors que han patit
conseqüències físiques i psicosocials per situacions relacionades amb la COVID-19.

Per a cada línia de treball s’estableixen mesures i recomanacions específiques a integrar en totes les activitats, docents, de recerca i de funcionament de la
UdG que es descriuen en els apartats següents del
document i que es complementaran amb annexos
específics.

En el document marc Pla de prevenció de la

Universitat de Girona (2018), s’especifiquen,
en el seu apartat 6.1, les responsabilitats en matèria preventiva, s’insta tots els treballadors i
membres de la comunitat universitària a contribuir al compliment estricte de les mesures de
protecció, i en la situació actual s’amplia a les
mesures dirigides a la reducció de la transmissió de la COVID-19.

Les mesures de protecció col·lectives s’han de prioritzar sobre les proteccions individuals. En qualsevol
cas s’ha de mantenir la coordinació i compatibilitat
de les dues per obtenir una major garantia de seguretat. L’activitat presencial s’ha de guiar pel principi
de minimització del risc.
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3 Activitat
presencial

Abans de desplaçar-se al lloc de treball es recomana
la presa de temperatura i no accedir al lloc de treball
si es té febre o símptomes compatibles amb COVID
19.

El curs 2021-2022 es considera presencial amb la implantació de mesures preventives extraordinàries.
Es prioritzarà el treball presencial combinat amb sistemes de teletreball i treball a distància d’acord amb
la normativa pròpia de la UdG.

El Pla de control de la transmissió de la COVID-19 a
Catalunya estableix 5 nivells de control dinàmics i
mesures de control ajustats a unitats territorials (Figura 1 i Figura 2)
Figura 1. Nivells de control

En general l’aplicació correcta de les mesures preventives com la distància entre treballadors, l’ús de
mascareta en espais interiors d’ús públic o d’accés al
públic, la ventilació i la higienització de mans, es consideren suficients per a la prevenció del contagi de la
malaltia COVID-19.
En aquest context l’Oficina de Salut Laboral realitzarà
de forma coordinada les accions següents:
1) Revisió, adequació, implantació i validació, si
escau, de les mesures preventives que garanteixin les distàncies de seguretat interpersonals
exigides, les mesures de separació entre treballadors i usuaris.
2) Lliurament d’EPIs, formació i informació.
3) Canal de comunicació per a que els treballadors
puguin sol·licitar l’adaptació del lloc de treball
com a personal especialment sensible.
4) Gestió tècnica/sanitària de situacions COVID19
5) Seguiment i suport en el manteniment/actualització de les mesures preventives.
Les unitats estructurals i associacions de la Universitat de Girona, seguiran les mateixes mesures preventives.
No podran accedir a les instal·lacions de la UdG les
persones que hagin estat considerades, en els darrers 10 dies, com a casos possibles, probables o confirmats de COVID-19. Les persones que es trobin en
aquesta situació i que tinguin la pauta de vacunació
completa seguiran les indicacions que les autoritats
sanitàries hagin establert. D’acord amb el procediment d’actuació dels serveis de prevenció de riscos
laborals iii l’OSL valorarà i pot proposar mesures complementàries de protecció personal, protecció
col·lectiva i mesures organitzatives.
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Font: Pla de control de la transmissió de la COVID-19 a Catalunya (juliol
2020)

Nivell 1: l’impacte previst a activitats i espais de la
UdG, el situaríem en la gestió i control de casos esporàdics no vinculats a l’activitat de la Universitat de
Girona que rebran el tractament descrit a l’apartat
Situacions vinculades a la malaltia COVID-19.
Nivell 2: s’amplia a les accions del nivell 1 el reforç
de mesures de protecció individual i col·lectiva i el
control de la seva aplicació i reforç de les accions de
sensibilització. En el cas de Brots vinculats a l’activitat universitària, el Comitè de Seguiment valorarà les
actuacions col·lectives que poden implicar realització d’activitat no presencial i recomanació d’aïllament preventiu de grups més amplis que els contactes estrets, i si s’escau l’anul·lació d’activitats.
Nivells 3, 4 i 5: la Universitat de Girona establirà mesures necessàries per facilitar que la comunitat UdG
pugui seguir les recomanacions sanitàries, en especial pel que fa al col·lectiu de personal vulnerable. Es
preveu fonamentalment reforç de mesures de protecció individual i col·lectiva mitjançant treball a distància i la virtualització de la docència. Per aquests
nivells, si poden estar vinculats a l’activitat universitària, es podrà proposar el tancament d’activitats, i
es preveu que en aquests nivells la sol·licitud de tancament pugui ser proposada també per les autoritats
sanitàries.
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Atès el nivell de risc d’exposició dels llocs de treball
de la Universitat de Girona no sanitaris, tots els treballadors vulnerables de la Universitat de Girona
amb pauta de vacunació completa poden continuar
l’activitat laboral i poden realitzar les seves tasques
amb exposició a persones sospitoses de patir COVID19 amb EPIS adients.

Figura 2. Mesures ajustades als nivells de control

En el curs 2021-2022 es consideraran vacunats tots
els treballadors que han tingut l’oportunitat de vacunar-se a efectes del present protocol.

Font: Pla de control de la transmissió de la COVID-19 a Catalunya (juliol
2020)

El seguiment periòdic de la situació i l’evolució dels
principals indicadors s’informarà periòdicament a la
comunitat universitària.
Una situació possible en el curs 2021-2022 pot implicar la necessitat de tancar espais/edificis/activitat
docent-recerca com a mesura preventiva per l’aparició de brots amb un nombre d’afectats significatiu, o
bé per la transmissió comunitària que no permet
acotar/tallar les cadenes de transmissió.
Es recomana mantenir un pla de contingència, o com
a mínim la identificació dels serveis essencials o mínims de cada unitat, i l’organització d’equips de treball polivalents per a que en cas d’afectacions col·lectives es pugui garantir la continuïtat de l’activitat de
la UdG.
Els ajustos s’han d’implementar i actualitzar tenint
en compte les instruccions de les autoritats competents, la normativa laboral i les instruccions específiques de la Universitat de Girona.

3.1 Treballadors especialment sensibles
Les persones treballadores especialment sensibles
són aquelles que presenten major risc de què en el
cas de contraure la COVID-19, per les seves condicions biològiques o personals conegudes, els danys per
a la seva salut poden ser especialment greus.
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En el cas que per motius mèdics justificats no s’hagin
pogut afegir als processos de vacunació o la seva immunització es preveu insuficient, cal considerar específicament aquests grups de vulnerabilitat, la seva
condició d’especial sensibilitat (art. 25 de la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals) i, si escau,
prendre accions per evitar l’exposició, evitant el risc
o limitant-lo suficientment, mitjançant la utilització
de mitjans de protecció col·lectiva i/o organitzativa.
En concret, s'haurà de garantir la seguretat i salut de
les persones treballadores especialment sensibles
enfront de la COVID-19, i aquest criteri haurà de quedar reflectit en l'avaluació de riscos.
Els treballadors que considerin que es troben en
aquesta situació poden sol·licitar la valoració per
part del servei de prevenció com a petició de servei.
Els responsables de les unitats organitzatives rebran
un correu informant de l’estat del procés i del resultat. En cap cas es comparteix informació sobre l’estat
de salut o dades mèdiques.
La modalitat organitzativa de la Universitat de Girona implica que la l’activitat de Vigilància de la Salut
és realitzada per un Servei de Prevenció Aliè (GESEME). Els especialistes en Medicina del treball de
GESEME valoraran la necessitat d’aplicar a cada lloc
de treball adaptacions i mesures preventives específiques. Aquesta valoració es determinarà mitjançant
l’avaluació del nivell de risc i la informació mèdica
aportada. Per al personal especialment sensible
s’aplicarà el protocol que estigui vigent i inclourà en
la valoració la protecció de la vacunació i només es
consideraran els casos de vulnerabilitat les situacions en les que el personal no s’hagi vacunat per prescripció mèdica.
Aquesta valoració cal que sigui adaptada en funció
del risc d’exposició, a estudiants en pràctiques i al
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PDI que realitza activitats de recerca o docència a
centres sanitaris.
L’alumnat especialment sensible enfront del SARSCoV-2 haurà de valorar amb el seu equip mèdic la
conveniència de realitzar activitat presencial en funció de l’estabilitat de la seva condició clínica i el seu
estat vacunal. Es manté el procés aplicat durant el
curs anterior, l’alumnat caldrà que sol·liciti l’adaptació de la docència a l’Oficina de Salut Laboral (Enllaç)
i el resultat de la valoració serà comunicat als deganats i els responsables de les àrees d’estudi per a que
puguin adaptar les activitats d’aprenentatge i introduït a l’aplicatiu GAUSNET per a que el professorat
en consultar els llistats de classe disposi de la informació actualitzada.
Les sol·licituds de conciliació i cura de familiars/convivència amb persones pertanyents al grup de persones vulnerables es tindrà en compte en la priorització i la implantació de les mesures preventives organitzatives en les condicions que Gerència estableixi.
En el protocol del Ministeri de Sanitat i en la seva
nota interpretativa iv s’estableixen quatre nivells
de risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 a
l’entorn laboral, i complementàriament, al seu annex V s’estableixen els nivells de risc per a persones pertanyents a grups vulnerables.
Es consideren a la UdG els següents nivells de risc
per llocs de treball:
NR1 (Nivell de risc 1- baixa probabilitat d’exposició): similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques.
Llocs de treball UdG (NR1):
Activitats administratives i de recerca
sense atenció al públic presencial.
Activitats administratives i de recerca
amb atenció al públic presencial amb
protecció col·lectiva o que asseguri distància >1,5m.
Docència presencial amb protecció
col·lectiva o que asseguri distància
>1,5m.
NR2 (Nivell de risc 2- Exposició de baix risc): treball amb possibilitat de contacte amb persones
simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles.
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Llocs de treball UdG (NR2):
- Activitats administratives i de recerca
amb atenció al públic presencial.
- Docència presencial sense protecció
col·lectiva que no asseguri distància
>2m.
- Serveis de suport a l’usuari en les activitats on sigui necessària acció presencial
amb l’usuari.
- Xofer.
NR3 (Nivell de risc 3- Exposició de risc): assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI adient i sense mantenir la distància de seguretat.
Llocs de treball UdG amb possibles situacions de
nivell de risc 3 (NR3)
- Actuació de personal de consergeries i
biblioteca amb formació de primers auxilis assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques.
- Equips de primers auxilis del plans d’autoprotecció.
NR4 (Nivell de risc 4- Exposició de risc): professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres
generadores d’aerosols, como per exemple RCP.
Llocs de treball UdG (NR4) (ídem NR3, en l’actuació en cas d’emergència).

3.2 Minimització de la interacció física a distàncies
inferiors a 1,5m
Cal implementar les accions necessàries materials i
organitzatives amb l’objectiu de que les interaccions
presencials en els llocs de treball es realitzin a una
distància mínima de 1,5 metres. Pel que fa a l’activitat acadèmica presencial, queda regulat en l’apartat
8.5 del present document, d’acord amb el Pla sectorial d’universitats del curs 2021-2022 elaborat des de
la Generalitat de Catalunya.
Alguns exemples per reduir la densitat de treballadors als centres de treball poden ser:
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Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània quan sigui necessari.
Analitzar la distribució i organització dels llocs
de treball per garantir que es pot mantenir la
distància de seguretat en totes les àrees d’ús
comú.
Indicar l’aforament màxim als espais ocupats
per més d’un lloc de treball o a les zones comunes.

Els responsables de les unitats que identifiquin tasques en què no serà possible o serà difícil respectar
la distància de seguretat valoraran en primer lloc si
es pot modificar la forma d’executar la tasca per evitar les interaccions. Si no és possible, sol·licitaran una
valoració i proposta de la combinació més adient de
mesures preventives a l’Oficina de Salut Laboral (Enllaç).

identificació, notificació, propostes d’IT i el seguiment actiu dels possibles contactes d’un cas de COVID-19 (a la UdG correspon aquesta tasca a l’OSL).
Les persones simptomàtiques haurien de fer el següent:
Autoaïllar-se i buscar ajuda mèdica tan aviat
com s’inicien els símptomes.
Portar mascareta quirúrgica quan estigui en
presència d’altres persones.
Seguir les instruccions sobre com posar-se,
treure’s i llençar la mascareta correctament.
Seguir las mesures preventives, i en concret, la
higiene de mans i distanciament físic entre persones.

Les zones comunes dels centres de treball (accés,
passadissos, ascensors, vestuaris, lavabos, zones de
descans, menjador) requereixen una atenció especial per evitar el risc de contagi, per la major probabilitat d’entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats i de contacte directe entre persones.
Entre les mesures a adoptar als edificis s’inclouen,
quan escaiguin, les adaptacions a la circulació de persones, senyalització i accés a zones d’ús comú i zones
de treball.

4 Situacions
vinculades a la
malaltia COVID-19
És evident la contribució que pot fer una organització
com la Universitat de Girona per a la contenció, prevenció i valoració de les situacions relacionades amb
la COVID-19.
La normativa actual i els protocols sanitaris v estableixen que els serveis de prevenció de les organitzacions siguin les unitats que hauran de gestionar la
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4.1 Abans de l’entrada al lloc
de treball
Cal evitar accedir al lloc de treball si es presenten
símptomes o es pertany a un col·lectiu que salut pública hagi identificat com a necessari que mantingui
aïllament domiciliari.
No s’autoritza l’accés a persones que hagin estat
considerades com a casos possibles, probables o
confirmats de COVID-19. Cal obrir una incidència per
a la gestió de la situació COVID-19 (enllaç) i contactar
amb el responsable directe per informar-lo de la situació (veure Taula 1).
Aquesta comunicació és imprescindible per poder
adoptar les mesures preventives i de seguiment/suport atès que permet activar els processos preventius que puguin afectar la resta del personal o em-
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preses en el cas que s’hagin realitzat activitats a espais o amb empreses no UdG (per exemple empreses
externes, personal convidat, etc.)
Preferentment s’utilitzarà el sistema d’incidències
COVID-19/OSL per a la comunicació i consultes relacionades amb els casos.
Taula 1: Comunicació de situacions COVID-19

Col·lectiu
PAS
PDI
Estudiants-activitat
acadèmica aula
Empreses externes

A qui comunicar
Responsable de la unitat
Direcció de departament
Professorat responsable de l’assignatura/coordinació d’estudis
Responsable del contracte
Direcció de departament
Responsable del grup
de recerca

Persones incloses en el
registre de convidats
Estudiants realitzant
tasques a grups de de
recerca
Estudiants en pràctiTutors responsables a
cum/ practiques en
la UdG i a l’entitat
empresa
col·laboradora
Nota: En qualsevol cas es pot contactar directament
amb l’Oficina de Salut Laboral.
Els responsables que rebin aquest tipus de comunicació li donaran prioritat i ho comunicaran a l’OSL
mitjançant el sistema d’incidència de suport a l’usuari OSL, que coordinarà les accions preventives i el
suport a la persona/es afectades. El procediment
d’actuació davant de casos d’infecció del personal
sanitari, seguirà el protocol de gestió establert .

Els serveis de prevenció de riscos laborals que realitzen activitats sanitàries han de limitar la realització
de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID‐
19 als àmbits d’actuació descrits i establerts per les
autoritats sanitàries
Casos asimptomàtics
Per alguns perfils de població la probabilitat de patir
COVID‐19 sense símptomes és elevada, i alhora es
preveu que la vacunació incrementarà aquesta probabilitat.
L’Oficina de Salut Laboral iniciarà el procés d’actuacions preventives també en aquest casos i d’acord
amb els criteris i en coordinació amb les autoritats
sanitàries, fins que es disposi dels resultats, les persones i els responsables de les unitats afectades seran informades i es recomanaran les mesures adients en funció de la valoració del risc d’exposició.
S’insta a la comunitat universitària a mantenir la confidencialitat, preservar la intimitat de les persones,
compartir dades fiables i no contribuir a la propagació de rumors que poden perjudicar especialment a
la persona que ja es troba en una situació molt vulnerable.
Com s’indica en l’apartat anterior, en el cas que les
dades epidemiològiques tinguin una evolució desfavorable i s’activin nivells de control epidemiològic, es
podran realitzar campanyes de sensibilització i propostes d’actuació col·lectives que especialment afectin el col·lectiu de treballadors/estudiants vulnerables i especialment sensibles.
Il·lustració 1 Vigila els símptomes i evita’n la propagació

Figura 3. Períodes de transmissibilitat

Interpretació de les proves diagnòstiques (enllaç).
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Un cop arribi la comunicació de situació COVID-19,
amb el consentiment previ de la persona, es realitzarà una breu entrevista estructurada amb l’objectiu
de disposar de la informació per estudiar en l’àmbit
epidemiològic, les causes del contagi, mirar de detectar-ne els focus i poder proposar mesures. L’entrevista recollirà com a mínim la següent informació:
Estat de salut (simptomàtic/asimptomàtic)
Activitats laborals/acadèmiques realitzades en
el període previ
Identificació de contactes i contactes estrets
(contacte amb un cas positiu amb durada superior 15 minuts a menys de 2m sense mascareta)
Suport informació sobre els següents passos resolució de dubtes
Es facilitarà un mòbil de contacte per a que a través
del sistema que millor consideri comuniqui novetats
o sol·liciti suport els 7 dies de la setmana.
Aquesta informació s'incorporarà en l’historial de la
incidència i només serà consultable pel personal autoritzat de l’Oficina de Salut Laboral.
La Universitat de Girona considera que cal actuar
preventivament davant l’aparició de casos positius
de COVID-19. L’OSL activarà el sistema de consulta a
la base de dades de traçabilitat COVID-19 i comunicarà a les unitats afectades l’activació de mesures
preventives (pre-aïllament preventiu de possibles
contactes estrets, proves diagnòstiques, etc.), sempre respectant l’anonimat.
Salut pública mitjançant el servei de vigilància epidemiològica i la UdG es coordinaran per la gestió dels
brots.
Es demana suport per a la traçabilitat dels contactes
de casos positius a totes les unitats.
En el cas d’activitat docent presencial, si no es pot
disposar de sistema alternatiu de traçabilitat, les accions preventives afectaran tot el grup. Les facultats
disposaran d’un llistat actualitzat d’alumnes-espaihorari.

4.2 Símptomes durant la jornada laboral
Si durant la jornada laboral alguna persona no es
troba bé, i els símptomes són compatibles amb la
COVID-19, cal que contacti amb el seu responsable
directe (per a persones externes la persona que es
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responsabilitza de la seva activitat) i el sistema sanitari
Trucar a consergeria.
Recollir el material de protecció. A les farmacioles de les consergeries es disposa de material sanitari i un termòmetre digital sense contacte a
disposició dels treballadors. No es poden facilitar medicaments.
Les persones que donen suport i la persona afectada com a mínim han d’utilitzar mascareta
FFP2.
Trasllat a una àrea restringida.
Trucar al telèfon d’emergència sanitària.
S’informarà la resta de participants de les actuacions inicials.
Es valorarà la implementació de mesures com
ara la clausura de les zones on s’ha desenvolupat l’activitat i es desinfectaran per poder autoritzar novament l’accés, o si no és necessari el
seu ús s’identificarà per a realitzar una higienització específica.
Per a la resta de casos d’accidents/incidents, no
relacionats amb la COVID-19, seguiu el procés
habitual amb les mesures de protecció necessàries.
El personal que disposa de l’autorització per accedir
a edificis en període de tancament, en cas d’incident/accident apliqueu el protocol PAS: Protegir
Avisar Socórrer. Si és possible, truqueu al servei de
vigilància 609 34 25 44 (o 9111 extensió interna) o
directament al 112 i a continuació truqueu també al
9111. També podeu utilitzar el polsador d’alarma
que tingueu més proper. Si realitzeu maniobres o actuacions de primers auxilis utilitzeu guants i mascareta, si és possible, o altres proteccions, sobretot si
hi ha sang o fluids.

4.3 Casos de contagi o sospitosos de contagi
S’insta a la comunitat universitària a comunicar les
situacions COVID-19 mitjançant una incidència a la
meva (Enllaç sistema incidències COVID-19) i al responsable de la unitat administrativa.
El servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals serà l’encarregat d’establir els mecanismes
per a la investigació i el seguiment dels contactes estrets i del personal simptomàtic en l’àmbit de les seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de Salut Pública. El personal format de l’OSL
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implementarà el seguiment i el documentarà en el
sistema d’incidències.
S’establiran mecanismes preventius específics que
avancin la recollida d’informació, comunicació de
l’estat de les accions preventives i línies de suport directe per a membres de la comunitat que es poden
veure afectats pels casos o brots.
Els metges del sistema públic de salut emetran els
comunicats de baixa i d’alta en tots els casos d’afectació per COVID-19, seguint el procediment que preveu propostes d’IT des dels serveis de prevenció, tant
per a les situacions d’aïllament com de malaltia, i a
tot el personal treballador que per la seva situació
clínica o indicació d’aïllament ho necessiti.
Es consideraran situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’IT
del sistema de Seguretat Social, aquells períodes
d’aïllament o contagi de les persones treballadores
provocat pel virus SARS-CoV-2 vi.
En la comunicació cal recollir dades essencials que
permetran valorar i fer seguiment de la situació i de
la presa de decisió d’accions preventives.
En un màxim de 24h l’Oficina de Salut Laboral contactarà amb la persona per a recollir informació sobre l’abast dels contactes estrets potencials i situacions de risc que permetin identificar punts crítics
d’actuació, així com facilitar suport a la persona en
l’àmbit d’actuació de l’OSL. vii
L’OSL podrà elaborar un informe de confirmació d’aïllament domiciliari/quarantena en cas sospitós, confirmat o contacte estret dirigida al metge o metgessa
de capçalera.
Si la persona ha contactat únicament amb l’OSL, es
comunicarà al responsable de la unitat.
Les actuacions que comuniqui salut pública seran
d’aplicació immediata i es comunicaran als responsables de les unitats afectades que hauran d’actuar
amb diligència.
Els responsables de les unitats administratives facilitaran un número de telèfon a Gerència per a poder
ser contactats i prioritzaran, en el cas de ser contactats, aquesta comunicació.
La gestió de situacions COVID-19 en cas d’estar vacunat amb pauta completa pot ser diferent. En el mo-
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ment de l’elaboració del present protocol les persones que hagin rebut la pauta de vacunació completa
poden estar exemptes de realitzar quarantena. Per
prioritzar la prevenció del contagi, facilitar l’aplicació
dels condicionants viii, i reduir la incertesa, les persones de la comunitat universitària que es trobin en la
situació de ser un contacte estret amb pauta de vacunació completa convivint amb un cas positiu realitzaran aïllament preventiu faran les seves tasques
mitjançant treball a distància i es justificarà l’absència acadèmica als estudiants. L’OSL en coordinació
amb el servei de vigilància epidemiològica del Departament de Salut podrà establir criteris específics.
L’Oficina de Salut Laboral en coordinació amb el Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona, podrà establir protocols per oferir proves voluntàries de diagnòstic d’infecció per SARS-CoV-2.

4.4 Contactes estrets
D’acord amb el procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del
Departament de Salut, es considera un contacte estret qualsevol persona que hagi estat en el mateix
lloc que un cas confirmat de la malaltia COVID-19 a
una distància interpersonal inferior als 2 metres,
sense mascareta i durant un temps acumulat de més
de 15 minuts en 24 hores.
Qualsevol persona que compleixi la definició de contacte estret d'un cas confirmat haurà de ser informada i s'iniciarà el seu seguiment telefònic, fent-li les
recomanacions oportunes respecte de les precaucions d’higiene respiratòria i rentat de mans i símptomes d’alarma de la malaltia, així com valoració de necessitats de suport i compliment de les quarantenes.
Per aquest motiu és d’especial importància la col·laboració amb els gestors COVID-19 i l’OSL..
L’OSL valorarà l’aplicació de les mesures de protecció
i de prevenció del contagi adequades de forma coordinada amb el Servei de Vigilància Epidemiològica de
Girona.
L’abast de la recollida detallada d’informació i de
l’anàlisi de contactes estrets es limitarà a les activitats en el context de la UdG (acadèmiques, laborals,
les realitzades a les instal·lacions esportives, biblioteca, organitzades per la UdG, etc.)
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Cal recordar que el resultat negatiu d’un test antigènic en un contacte estret no vacunat no eximeix de
fer quarantena.
L’estat vacunal de la persona pot modificar la necessitat de fer quarantena. En aquests moments les autoritats sanitàries han determinat que els contactes
estrets correctament vacunats poden estar exempts
de realitzar quarantena si utilitzen els EPIs adients,
però no queden exempts de la realització de proves.
També realitzaran quarantena els contactes completament vacunats en les següents situacions ix:
Contactes de casos vinculats a brots produïts per una de les variants Beta i Gamma (la
informació sobre variants normalment no
està disponible a l’inici del diagnòstic, habitualment únicament podrà realitzar-se quarantena si se disposa d’aquesta informació x).
Persones amb immunodepressió.
Contactes en els que es sospiti de la transmissió a partir dels visons.
Per minimitzar el risc de contagi l’OSL valorarà i podrà justificar l’absència presencial a l’activitat laboral
i acadèmica per a persones en les que per la situació
epidemiològica o pel context específic del cas, el risc
de contagi sigui superior (per exemple per convivència amb un cas positiu).

4.5 Contactes no estrets
Es consideraran com a Contactes No Estrets (CNE) les
persones que hagin tingut contacte amb un cas confirmat de COVID-19 però sense complir els supòsits
d’exposició definits per considerar-los estrets. En
aquests contactes no estrets es podran fer recomanacions generals de detecció de simptomatologia
compatible amb COVID-19 però en general no caldrà
la realització d’actuacions addicionals com son la realització de proves, de quarantena o de baixa laboral. xi
Els contactes de contactes estrets no han de fer quarantena.

4.6 Retorn a la feina després
de malaltia COVID-19 o
situacions d’especial vulnerabilitat
Establir criteris de retorn a l’àmbit laboral persegueix
el doble objectiu de protegir els entorns vulnerables
i alhora garantir el funcionament dels serveis.
Només s’han establert protocols de retorn específics
per al personal sanitari, en especial quan poden afectar serveis essencials
El retorn el determinaran els facultatius dels serveis
de salut públics que realitzen el seguiment de la
malaltia i el seu impacte sobre la salut de les persones.
No obstant això, es recomana de manera general a
tots els col·lectius mantenir una prudència especial
entre els dies 10 i 14, portant sempre mascareta quirúrgica, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i, si apareix simptomatologia en
aquests dies, auto-confinament immediat i consulta
al seu Centre d’Atenció Primària o trucar al 061.
Per a alguns treballadors l’impacte físic i emocional
del període de confinament, procés de malaltia COVID-19 o altres, pèrdues de familiars o altres situacions d’especial vulnerabilitat ha estat molt significatiu. Alhora, el retorn a l’activitat laboral presencial
també pot implicar altres situacions que cal identificar i facilitar suport.
En concret es disposa :
El servei d’atenció psicològica adreça de
contacte (psicoleg@udg.edu).
Un procés d’adaptació del lloc de treball
després del retorn de malalties de llarga durada realitzada per l’àrea de vigilància de la
salut (OSL).
Es recorda la possibilitat de sol·licitar la prestació per
atenció de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu, la prestació per a cura de menors i la
prestació per risc durant l'embaràs.

4.7 Suport psicosocial

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia
pot haver tingut conseqüències emocionals significatives. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’an-
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goixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en
un nombre significatiu de persones de la comunitat
universitària.
Es recomana que els responsables de les unitats
coneguin les actuacions de promoció de la salut i de
suport emocional disponibles per a cada col·lectiu:
-

Servei d’atenció psicològica estudiants
Servei d’atenció psicològica personal (PASPDI)
Actuacions coordinades de UdG Salut (Unitats de compromís Social; Servei d’Esports i
OSL)

Per sol·licitar valoracions i intervencions col·lectives en l’àmbit psicosocial laboral cal obrir una petició
en el portal de suport a l’usuari de l’OSL sense facilitar detalls en la que només cal incloure el text “petició de l’àmbit psicosocial”, i forma preferent de contacte de la persona (telèfon, correu etc..). Els estudiants vehicularan les sol·licituds col·lectives mitjançant els seus responsables acadèmics (tutors; responsables d’assignatura, coordinadors d’estudis,..)

5 Equips de
protecció
individual

Els EPIs s’han de col·locar abans d’iniciar qualsevol
activitat susceptible de causar exposició i han de ser
retirats únicament després d’estar fora de la zona
d’exposició.
S’ha d’evitar que els EPIs siguin una font de contaminació si es deixen, per exemple, sobre superfícies de
l’entorn un cop han estat retirats.
Després del seu ús cal pressuposar que els EPIs i qualsevol element de protecció pot estar contaminat i
convertir-se en un focus de risc. Un procediment inapropiat de retirada pot provocar l’exposició de
l’usuari.
Tot el material d’higiene personal (mascaretes,
guants, etc.) s’ha de dipositar als contenidors de residus de tipus domèstic.
L’obligatorietat d’ús d’equips de protecció s’indicarà
per accedir als espais de la Universitat de Girona.

5.1 Mascaretes
És obligatori l’ús general de mascareta com a mínim
de protecció higiènica, preferentment quirúrgica i
homologada per accedir als espais d’ús públic,
oberts al públic, de reunions i en qualsevol situació
en la que no es pugui mantenir una distància interpersonal superior a 1,5m.

L’Oficina de Salut Laboral validarà per als llocs de treball l’equip o combinació més adient en funció del
lloc de treball i de la persona que l’ocupa.
Es registrarà el lliurament inicial dels EPIs i es facilitaran les instruccions necessàries. Aquest lliurament
el realitzarà personal de l’OSL o persones formades
per poder informar correctament del seu ús i manteniment (Aquesta formació s’integra en la formació
de benvinguda del personal de la Universitat de Girona FOSL01).
Posteriorment a aquest lliurament inicial els responsables administratius de les unitats, de forma planificada (mensual),
Per a les noves incorporacions (tant de personal contractat, com d’estudiants en pràctiques o autoritzats
per accedir a espais de recerca) la tasca de lliurament
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inicial s’integrarà quan sigui possible en les sessions
de benvinguda.

Només als espais de treball individuals i amb ús individual no serà obligatori.
L’OSL valorarà els espais i situacions on excepcionalment es pot eximir de l’ús de mascareta a l’interior
dels edificis.
L’ús de mascaretes específiques en la comunitat en
el context COVID-19 xii es defineix en funció del nivell
de risc i de l’especial sensibilitat individual a la malaltia COVID- 19.
Els responsables de les unitats amb llocs de treball
que no siguin d’accés al públic i que no es trobin
oberts a usuaris interns, podran fer exempció de l’ús
de mascareta un cop es validin les condicions de seguretat i salut i el context de vulnerabilitat/cobertura
de vacunació. Els responsables de les unitats podran
sol·licitar una valoració de l’OSL informant prèviament els membres de la unitat. L’OSL en cap cas
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identificarà les situacions personals i només facilitarà
el resultat de la valoració en l’exempció de l’ús a l’espai i les condicions d’aplicació. Aquesta valoració pot
ser modificada per la situació epidemiològica o de salut de les persones que treballen a les unitats.
És obvi que la protecció a la salut de les persones de
la unitat prevaldrà al confort de l'exempció d’ús de
mascareta, les unitats amb persones especialment
vulnerables a la malaltia COVID-19 no podran aplicar
l’exempció de l’ús de mascareta.
Es calcularà el lliurament en funció de la necessitat
d’ús, les hores de presencialitat i la possible aplicació
de de la unitat.

la mascareta fins a situar-se en espais oberts on es
puguin mantenir les distàncies.
Per incompatibilitat de seguretat amb algunes activitats, els responsables de la seva realització podran
sol·licitar a l’Oficina de Salut Laboral excepcions en
l’ús de mascareta. S’establiran les mesures preventives col·lectives/individuals que puguin mantenir un
nivell de risc de contagi baix.

Il·lustració 2: Vídeo mascaretes i protecció

L’aprovisionament tipus d’un Servei seria 1 mascareta quirúrgica dia/persona; 1 mascareta FFP2 personal especialment sensible o valorar com a G3-G4
en el curs anterior.
Les unitats que puguin activar l’exempció del seu ús
1 mascareta quirúrgica per persona/setmana
Atesa la variant Delta predominant xiii xiv és obligatori
l’ús de mascareta FFP2 sense vàlvula pel professorat
especialment sensible i pels treballadors que realitzen tasques presencials d’atenció al públic/usuaris, i
és recomanable l’ús de mascareta FFP2 per a la resta
del professorat independentment del seu estat de
vacunació i es recomana fortament en períodes amb
un índex d’incidència superior a 250 a la regió sanitària de Girona.
Algunes combinacions de mascaretes incrementa
l’eficàcia de filtració per la millora de l’ajust no per
l’increment de capes de material de filtració xv. No es
considera necessari la utilització de doble mascareta
si l’ajust és correcte.
L’OSL està a disposició del personal per realitzar consultes o es requereix un suport específic (Portal
d’atenció a l’usuari OSL).
Respecte l’ús de mascareta als espais exteriors propers a les zones d’accés als edificis, amb una previsió
de pics d’ocupació del 100% de l’aforament, i ateses
les dificultats per poder assegurar distàncies de seguretat de 1,5m en els punts d’accés o espais oberts
interiors (claustres/patis interiors) amb moments
puntuals amb fluxos de persones intensos: Es recomana que les persones es col·loquin la mascareta
abans d’arribar als accessos a l’exterior i no es retiri
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Font: Canal Salut (enllaç)
La correcta col·locació xvi dels Equips de Protecció Individual (EPI) és fonamental per evitar possibles vies
d’entrada de l’agent biològic; un ajust incorrecte implica una disminució de la protecció de l’equip i fins i
tot la inexistència de protecció. Per exemple, en el
cas de la protecció respiratòria, per assegurar l’eficàcia de l’EPI és necessari l’ajust a la cara del portador
de forma que la protecció no pugui quedar anul·lada
si existeixen circumstancies que interfereixen amb
l’estanqueïtat, tals com l’existència de barba, l’estructura facial particular, etc. Un ajust incorrecte por
reduir el 95% de l’eficàcia (FFP2) (vegeu taula d’ajust
NIOSH enllaç).
L’ús correcte i generalitzat de mascaretes higièniques reutilitzables homologades contribueix de
forma significativa a la prevenció de la propagació de
la COVID-19 de persones asimptomàtiques i és una
solució més sostenible per a la comunitat UdG.
Es continuarà el lliurament de mascaretes de tipus
FFP2 sense vàlvula, als treballadors que ocupin llocs
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de treball amb atenció directa intensiva presencial al
públic i/o usuaris interns.
Atès que les mascaretes higièniques tipus quirúrgic
no són EPIs el personal que pertany a grup especialment vulnerable cal que prioritzi l’ús de mascaretes
FFP2 sense vàlvula.
En algunes circumstàncies es poden lliurar EPIs amb
nivells de protecció superior, per exemple per la
serva durabilitat.
Si teniu sospites raonables d’haver estat en contacte
amb persones que estan exposades de forma contínua a la malaltia COVID-19 (per exemple treballadors
dels sectors sanitari i assistencial) se us insta a utilitzar mascaretes durant tota la jornada laboral.
Es revisarà el contingut de les farmacioles per assegurar que disposen de guants, i com a mínim mascaretes de tipus quirúrgic i altre possible material de
protecció per a l’actuació a incidents i accidents.
La neteja i desinfecció de mascaretes es podrà realitzar mitjançant els mètodes que estableixi el full
d’instruccions que es lliurarà amb l’equip de protecció individual.
Les activitats acadèmiques de pràctiques de laboratori on es realitzen interaccions entre estudiants, es
recomana utilitzar mascaretes FFP2 aquestes no es
realitzen de forma estàtica i no es poden assegurar
realitzar les activitats a distàncies superiors a 1,5m
s’utilitzarà mascareta FFP2 sense vàlvula. En el curs
2021-2022 no serà necessari l’ús de pantalles facials.

entorns d’alt risc com hospitals o centres residencials
es recomana netejar-se les mans amb els guants i
després de la seva retirada també es recomana el
rentat de mans.
Sí que són convenients en situacions en què es comparteixen o manipulen molt freqüentment materials
accessibles per més d’una persona i no es pot assegurar que han estat higienitzats prèviament. Per a
períodes llargs d’ús es poden utilitzar guants interiors de cotó, que redueixen els efectes de la sudoració.
Si són guants reutilitzables cal higienitzar-los rentant-se les mans amb els guants, retirar-los sense tocar la superfície exterior, comprovar la seva integritat i desar-los sobre una superfície neta. No utilitzarlos fins que el seu interior estigui sec. Identificar
l’usuari a l’interior o a l’exterior, els guants no es
comparteixen. En finalitzar la jornada després d’un
ús intensiu de guants o de gel hidroalcohòlic, es recomana aplicar cremes hidratants.
Els guants que protegeixen contra els productes químics i microorganismes són específics, UNE EN ISO
374-5 (requisits guants microorganismes), amb la paraula VIRUS sota del pictograma, que significa que
estan certificats mitjançant un assaig específic de penetració de virus.
Figura 4. Pictogrames

VIRUS

5.2 Guants

La neteja correcta de mans és més eficaç que l’ús de
guants.
La utilització incorrecta de guants dona una falsa
sensació de seguretat, que pot fer oblidar la recomanació fonamental del rentat freqüent de mans.
La utilització de guants durant molta estona pot implicar que es contaminin i en tocar superfícies amb
virus aquests també poden sobreviure en els guants
i es podria adquirir la infecció en tocar-se la cara.

També és necessari l’ús de guants d’un sol ús (juntament amb mascareta) en el cas del personal de neteja.
Excepcionalment, davant la necessitat d’aplicar estratègies alternatives en situació de crisis d’aprovisionament, es recomana utilitzar les alternatives següents, prioritàriament xvii: a) guants de protecció
química EN 374-1; b)doble guant PS EN-455; c) doble guant de làtex o vinil sense marcatge CE.

Treure’s el guants sense contaminar-se requereix
una tècnica específica. Per evitar contaminacions en
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6 Mesures
higièniques i
condicions
ambientals

En general, les superfícies es netejaran un cop al dia,
i als lavabos i als espais comuns s’incrementarà la
freqüència en funció de l’activitat prevista, en especial la neteja dels element que més freqüentment
poden ser per a més d’un usuari (manetes, baranes,
taulells, etc.).

6.1 Desinfecció de superfícies
Atesa la supervivència dels coronavirus humans en
les superfícies, i per l’ús de proteccions respiratòria i
d’higiene individual (per exemple el rentat de mans)
s’ha constatat que aquesta no és la via principal
d’entrada, i el risc de contagi és molt baix.
Tanmateix, és necessari continuar aplicant mesures
que redueixin la càrrega viral especialment en tots
aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o
l’àrea. xviii
És necessari comunicar les previsions d’increments o
reduccions significatives d’activitats als responsables
o gestors dels espais per planificar l’activitat conjuntament amb el SOTIM, la seva neteja i desinfecció. Es
mantindrà, per facilitar la tasca de neteja a les taules
i superfícies, especialment les de treball, s’eliminaran els objectes i material que puguin dificultar la neteja i desinfecció.
L’OSL i SOTIM determinaran les actuacions en funció
de cada cas: els productes a utilitzar, les tècniques
d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar amb la informació facilitada de l’activitat i necessitats específiques, i tenint en compte les característiques i l’estat de cada local, zona o element.
Es mantindran les bones pràctiques en relació a la reducció de la possible càrrega viral de superfícies mitjançant:
-

La minimització de documents en format paper
i la seva circulació.
La neteja de les superfícies dels equips compartits abans i després del seu ús.
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Pel que fa als tractaments de desinfecció xix, s’utilitzaran desinfectants com dilució de lleixiu (1:50) recentment preparada o qualsevol dels desinfectants amb
activitat viricida que es trobin en el mercat i que hagin estat autoritzats pel Ministeri de Sanitat. En el
seu ús es respectaran les indicacions de l’etiqueta
(llistat de viricides xx).
No existeix cap producte viricida que estigui autoritzat el seu ús per a nebulització sobre persones.
Els vehicles compartits s’utilitzaran d’acord amb les
normes publicades i els usuaris seguiran les mesures
preventives higièniques i de desinfecció.
Tots els productes s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució
d’inscripció dels productes als esmentats registres, a
les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat. Cal
tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre
d’altres requisits i mesures de precaució, ser aplicats
en absència de persones, i tenen establerts terminis
de seguretat que cal respectar abans de la reentrada
a la zones desinfectades.
És important, per tant, que la persona o entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat
d’adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles efectes
nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local o la zona tractada.
Després de la neteja els materials utilitzats i els
equips de protecció s’eliminaran de forma segura i
posteriorment cal rentar-se les mans.
La neteja i desinfecció de les zones de serveis es farà
dues vegades al dia per a una jornada d’obertura de
més de 12h; per horaris inferiors la freqüència s’ajustarà proporcionalment a l’horari.
Es demana als usuaris que contribueixin activament
a la higienització de mans prèvia a l’ús dels elements
que poden ser utilitzats per un altre usuari abans. Per
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fer-ho possible s’incrementaran fins on sigui raonable els punts de dispensació de producte higienitzant.

Els armariets d’estudiants poden utilitzar-se, caldrà
identificar les mesures higièniques i posar a disposició material d’higienització.

Els punts de desinfecció de cada aula o espai de
formació/sales de reunions, com a mínim,
disposaran dels elements següents:
producte desinfectant de superfícies (taules i
cadires) i d’equipament informàtic.
rotlle de cel·lulosa
dispensador portàtil d'hidrogel
Es recomana disposar de cubell amb tapa i pedal per
llençar la cel·lulosa i els residus d’aquestes
higienitzacions.

6.3 Ventilació

6.2 Mesures higièniques individuals
Caldrà mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el contagi pel coronavirus:
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol
ús i llençar-lo tot seguit a un cubell amb tapa
d’accionament amb pedal, o estossegar o esternudar contra la cara interna del colze i rentar-se
les mans de seguida.
Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i
sabó i/o solucions desinfectants per a la neteja
de mans.
Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma
freqüent i sempre abans d’accedir i abandonar
el lloc de treball.
Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes.
No realitzar manifestacions d’interacció social o
afecte que impliquin reduir la distància entre persones de 1,5m i/o contacte físic.
Els treballadors que comparteixin equips es netejaran les mans amb solució hidroalcohòlica abans del
seu ús, netejaran l’equip, i en finalitzar el desinfectaran adientment amb material d’un sol ús. Per a l’ús
d’alguns dispositius és possible també l’adquisició de
protectors, per exemple protectors de silicona per a
teclats que poden ser d’ús individual per cada usuari
o fundes de plàstic d’un sol ús.
Els elements amb superfícies de difícil descontaminació com micròfons es protegiran amb materials
que permetin higienitzar-los, si no fos possibles (auriculars) caldrà que només sigui d’ús individual xxi.
No és necessari l’aplicació de períodes obligatoris de
quarantena en paqueteria, material bibliogràfic.
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D’acord amb les evidències científiques disponibles
moment es pot establir que:
Els aerosols generats per una persona malalta
de covid-19 contenen virus viables.
Els virus continguts en els aerosols tenen capacitat de generar infecció sobretot en determinades circumstàncies i en proximitat amb el cas
durant un temps perllongat i en espais tancats i
mal ventilats.
Per a la COVID-19 els aerosols de qualsevol mida
poden arribar en estar en contacte amb els teixits del tracte respiratori
A més a més d’aquestes circumstàncies, poden afegir-se altres mecanismes de transmissió.
La càrrega viral de la persona contagiada habitualment és menor en els casos asimptomàtics. Amb la
immunització s’incrementen també els casos asimptomàtics i la potencial càrrega viral present.
Partint de l’aplicació de les mesures que redueixen el
risc de presència d’aerosols en espais interiors (reducció de la densitat de persones, ús i correcte ajust
de mascaretes; màxim grau d’immunització possible)
per reduir el risc de contagi en espais interiors cal assegurar una renovació d’aire suficient.
Les condicions de ventilació reforçades aplicables a
espais tancats oberts al públic implica mantenir la
ventilació necessària durant tot el temps d'obertura
al públic del local. La ventilació ha de ser adaptada al
nivell d'ocupació del local o establiment.
El pla sectorial d’universitat recomana la consulta del
document divulgatiu elaborat pel departament de
salut, Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana xxii (Enllaç).
Als edificis que disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes es considerarà que:
Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes
que es trobin oposades entre si per tal que corri
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l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.
Els llocs de treball es ventilaran també durant els
processos de neteja.
Complementàriament a la ventilació mínima necessària, durant l’activitat laboral en despatxos es recomana obrir finestres i ventilar completament cada
2h-2,5h un mínim de 10-15 minuts. Es pot aprofitar
el temps de les pauses per fer-ho.
Els espais de descans, sempre han d’estar ventilant
de forma suficient respecte l’ocupació de l’aforament establert. Per a zones de pauses on es permet
el consum de menjar/beure la ventilació mínima exigible serà l’equivalent a l’aplicable al sector de restauració. Aquests espais no poden compartir altres
usos de forma simultània.
Per facilitar als usuaris el compliment d’aquesta mesura preventiva, es senyalitzarà a l’espai la ventilació
mínima necessària i s’informarà als potencials usuaris juntament amb la resta de mesures preventives.
Es demanarà als usuaris la seva col·laboració per reduir fins on sigui possible el soroll ambiental. S’indicarà i senyalitzarà a les entrades dels edificis on es
realitza activitat acadèmica.
Les condicions i recomanacions de ventilació més específiques per espais docents es poden consultar en
l’apartat 8.5.
El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
(RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció
de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir: Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i
persona - Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per
segon i persona - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8
litres per segon i persona.
Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats,
cal garantir un aire de bona qualitat, amb una renovació d'aire mínima de 12,5 litres per segon i persona.
Per avaluar si hi ha una correcta renovació de l'aire
en un espai tancat, es pot utilitzar la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2). L'increment de
la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb
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l'aire exterior, es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indica que la renovació
de l'aire és insuficient. El Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) xxiii estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire
i indica un valor referència de concentració per sobre
de la concentració de l’aire exterior: Aire d'òptima
qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2; Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2; Aire de qualitat mitjana
(IDA3): 800 ppm de CO2.
Així per exemple, si la concentració de CO2 de l’aire
exterior es troba entre 400-500 ppm de CO2, per a
l’interior, un IDA2 correspondria a 900-1000 ppm de
CO2 mesurats.
L’OSL d’ofici i també a petició dels responsables dels
espais podran realitzar mesures i recollida d’informació que permetin validar les condicions ambientals. Es comunicarà als responsables de l’espai el pla
de mostreig o mesures així com l’informe de resultats i mesures específiques. En el cas d’identificar
mancances greus la comunicació serà immediata.
L’OSL tindrà accés als resultats de mesures de factors
condicions ambientals dels equips de mesura específics o integrats en els sistemes de control de ventilació dels edificis, els responsables dels equips faran
seguiment de les mesures i comunicaran a l’OSL i al
responsable de l’espai les incidències i actuacions
correctives i/o preventives derivades dels resultats.

7 Immunització i
vacunació
La Universitat de Girona recomana fortament la vacunació de la comunitat universitària.
L’estratègia de vacunació té com objectiu general reduir la morbimortalitat per la COVID-19 mitjançant la
vacunació de la població.
La vacunació també té com a objectiu arribar a la immunitat de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia; quan una part
de la població ja té els anticossos proporcionats per
la vacuna, el virus queda bloquejat i disminueixen la
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seva propagació i els contagis fins a un nombre residual.
El pla operatiu actiu de vacunació, vol arribar a la immunització col·lectiva en el termini més curt possible. Encara que inicialment el llindar a partir del qual
s’assoleix la immunització col·lectiva era del 70%, es
preveu que hagi de ser superior del 85%. Si no s’assoleixen els nivells que ofereixen protecció col·lectiva, les malalties poden reaparèixer o aparèixer variants. I hi ha persones especialment vulnerables a la
malaltia COVID-19 que no es poden vacunar.
La promoció de la vacunació en la Comunitat UdG
forma part de la responsabilitat social, i per aquest
motiu es realitzaran accions, campanyes informatives i de suport.
D’acord amb els protocols vigents es considera pauta
completa de vacunació:
Dues dosis de vacuna separades entre sí un mínim de
19 dies si la primera dosi és de la vacuna Comirnaty
(de Pfizer/BioNTech), de 21 dies per Moderna o
Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) o de 25 dies per Moderna, i que hagi passat un període mínim des de la
darrera dosis de 7 dies si la darrera amb Comirnaty
(Pfizer/BioNTech) o de 14 dies si va ser amb Moderna
o amb Vaxzevria.
També es consideren completament vacunades
aquelles persones que hagin rebut una dosis de vacuna de Janssen fa més de 14 dies i aquelles menors
o iguals a 65 anys que havent passat la malaltia han
rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el
període mínim igual a l’establert per la segona dosi.
En la pauta en la que s’utilitza AstraZeneca en primera dosis i vacunes de Moderna en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si
la segona dosis va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si
és amb vacuna de Moderna.
Només certes proves valoren la immunització correctament. En aquests moments el resultat d’IgG per serologia d’alt rendiment és capaç de diferenciar entre
resposta immune per infecció natural o per vacunació .
Les dades disponibles a 14 d’octubre del 2021
Col·lectiu
% vacunació
PAS
91,5%
PDI
94,1%
EST
86,4%
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COMUNITAT
(PAS_PDI_EST)

UdG

87,6%

8 Mesures
preventives per
a activitats i
espais generals
8.1 Mobilitat i accés al lloc
de treball
En termes de mobilitat i accés, el repte és implementar una adaptació per facilitar l’accés, que permeti
maximitzar les distàncies entre persones i, en especial, evitar aglomeracions.
Per les característiques dels edificis, els accessos als
espais de la Universitat de Girona són supervisats
però no tenen implementat un sistema de control
d’accessos. Aquest fet implica que la col·laboració de
la comunitat universitària és especialment rellevant.
Caldrà modificar l’organització de la circulació de
persones i la distribució d’espais, quan sigui necessari, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
Mesures preventives que poder reduir la probabilitat
de concentracions:
Per evitar les concentracions de persones en
l’accés es flexibilitzaran els horaris d’entrada i
sortida per evitar les hores punta del transport
públic i evitar aglomeracions a les entrades i sortides.
El nombre de desplaçaments també es poden
reduir mitjançant les mesures organitzatives i de
flexibilitat que permeten reduir el nombre de
dies que cal presència física al centre de treball.
A les vies de circulació, com passadissos, sempre que
l’amplada ho permeti se circularà de forma propera
a la paret de la dreta, deixant lliure el costat esquerre
per al sentit contrari de circulació. En el mateix sentit, no s’haurà de circular en paral·lel, sinó en fila
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En cas d’emergència, evacuar l’edifici seguint
les sortides establertes en cas d’emergència.

única deixant una distància mínima de 2 metres entre persones.

-

8.1.1 Adaptacions a la circulació
de persones als edificis

8.1.2 Senyalització

En arribar al centre de treball cal higienitzar-se les
mans i dirigir-se directament al lloc de treball evitant
interaccions innecessàries.
-

Si és possible, establir zones d’entrada i sortida
diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat.
Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris.
Si hi ha més d’una porta, se n’identificarà una
per entrar i una altra per sortir.
Revisar, si és possible, l’organització de la circulació de persones a dins dels edificis (afavorint la
marxa cap endavant, passadissos d’amplada superior a 3m, establir dues vies de circulació).

Figura 5. Doble sentit i circulació

Font: INSST (2020)
-

-

En vies úniques de circulació, si és possible, identificar i establir un circuit, i si no és possible, esperar i fer circuits d’únic sentit cap al davant,
evitant en la mesura del possible creuaments.
Les vies d’evacuació no poden ser obstruïdes
pels elements de separació física citats en
aquest document.
Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.
L’ús dels ascensors serà individual i restringit.
Quan sigui necessari el seu ús serà individual, excepte si la persona requereix d’assistència i en
aquest cas es permet la utilització per part del
seu acompanyant.

C. Maria Aurèlia Capmany, 63-65
17003 Girona
T +34 972 41 98 03
osl@udg.edu
www.udg.edu/salutlaboral

Es distribuirà de forma visible la senyalització que informi del aspectes següents:
La necessitat de mantenir la distància de seguretat.
A les entrades on es poden preveure concentracions de persones es recomana senyalitzar a
l’exterior les ubicacions adients per a aquelles
persones que estiguin esperant accedir a l’edifici, perquè es mantingui entre elles una distància de 1,5 metres.
Prioritzar ús d’escales.
Ús restringit i individual dels ascensors.
Senyalitzar longitudinalment i transversalment,
amb pintura, cintes o cintes adhesives a terra
(antilliscants i resistents al desgast i la neteja,
etc.).
Els aforaments.
Identificar els espais amb accés restringit.
Identificar la consignació dels equips/espais.
Identificar els espais consignats a sales de reunions i espais on es realitzin seminaris (acció prevista a la Fase III). Es recomana que prèviament
es retiri el mobiliari que pot permetre distàncies
inferiors a 1,5m entre usuaris.
En serveis amb atenció a l’usuari presencial,
identificar l’espai preparat per realitzar l’atenció/suport.
Demanar col·laboració als usuaris per reduir el
soroll ambiental

8.1.3 Zones i superfícies d’elements d’ús comú
-

-

-

Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una distància interpersonal de 1,5 metres, identificant a
l’exterior de l’espai l’aforament.
En espais amb aforament màxim d’una persona,
es recomana instal·lar algun sistema que permeti identificar a l’exterior que l’espai està ocupat.
Preveure un ús esglaonat de zones comunes.
Es manté la prohibició de beure directament a
les fonts d’aigua.
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-

-

-

-

-

-

Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua
i sabó o amb solució hidroalcohòlica per a zones
de rotació elevada (per exemple a la zona propera al servei d’autoimpressió).
Disposar cubells amb tapa d’accionament amb
pedal com a paperera per llençar tovalloles i/o
mocadors d’un sol ús, preveure també aquesta
mesura als espais d’ús comú.
Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. Addicionalment, programar i fomentar l’obertura diària de finestres als
espais de treball, especialment si hi ha torns que
ocuparan el mateix espai de treball.
Sol·licitar l’augment del volum de renovació de
l’aire en les instal·lacions d’aire primari d’aquells
edificis en què resulti tècnicament possible, així
com augmentar la neteja de filtres.
La ventilació dels espais que puguin obrir finestres es realitzarà l’obertura completa com a mínim de forma diària i durant 15 minuts, i entre la
finalització de torns d’accés (es recomana aprofitar la higienització dels llocs de treball entre
torns).
L’actuació d’empreses externes també ha d’assegurar el distanciament físic i les mesures preventives.

8.1.4 Zones de treball
Atès que la prestació de serveis en règim de presencialitat es potencia i s’estableix com a modalitat prioritària per a tota la comunitat universitària, en consonància amb la recuperació de la presencialitat de
l’alumnat i del professorat, les condicions dels espais
per a fer-la possible són:
-

-

-

Continuar amb la reducció la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais,
barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una
separació mínima interpersonal de 1,5m. En cas
de no poder garantir la distància, es podran instal·lar barreres físiques que redueixen el risc de
contacte d’inhalació/contacte per gotes de mida
gran (> a 5 micres).
Senyalitzar els aforaments i, si és possible, identificar/consignar el mobiliari que permet aquest
aforament i la distància de mínima de 1,5m entre usuaris.
Les zones de treball d’ accés restringit seran senyalitzades; els treballadors que no siguin de la
unitat i hagin de realitzar necessàriament
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l’atenció presencial a d’altres usuaris o treballadors utilitzaran preferentment sistemes telemàtics, de finestreta amb cita prèvia i, si no és possible, realitzar-la en un espai alternatiu que asseguri la distància interpersonal i utilitzant els
EPIs que siguin necessaris.
Assegurar una ventilació suficient (veure apartat
6.3)

Els espais autoritzats on es garanteixin els punts anteriors i reuneixin les condicions de ventilació es consideren que no són d’ús públic/accés al públic i els
treballadors podran treballar sense mascareta així
que estiguin en el seu lloc de treball.

8.1.5 Ventilació en espais docents

Els edificis que disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes ha de ser creuada i contínua.
Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes
que es trobin oposades entre si per tal que corri
l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.
De manera general, en una aula s’aconsegueix la
ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45
graus de manera continuada i mantenint les portes
totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior
faciliten la ventilació i permeten obertures menors.
El repartiment de l’obertura entre totes les finestres
de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És més
eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que
obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.
Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a
l’exterior.
És important ventilar les aules i estances a partir del
moment en què arribi l’estudiantat, durant l’activitat
lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que
una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat
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de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal
de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades
abans de l’arribada de l’alumnat, com a mínim una
hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres
i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.
Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal
fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé
l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’estudiantat.
Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de
fred i calor, cal que duguin a terme també ventilació
natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació
han d’estar orientats cap el sostre.
Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el RITE i disposen
d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat pel personal tècnic que la
instal·lació funciona correctament, la seva posada en
funcionament assegura la renovació de l’aire i, per
tant, no és necessària l’obertura de finestres.
De l’anàlisi específic de la ventilació dels espais es
poden demanar l’aplicació de criteris diferents que
es senyalitzarà a l’espai i s’informarà als potencials
usuaris juntament ambla resta de mesures preventives.
S’identifica en el curs 2020-21 que el soroll ambiental és una barrera a la implantació de la ventilació.
Com s’ha indicat en un apartat anterior. Es demanarà
als usuaris la seva col·laboració per reduir fins on sigui possible el soroll ambiental. S’indicarà i senyalitzarà a les entrades dels edificis on es realitza activitat
acadèmica.

8.2 Atenció al públic
L’atenció al públic es farà amb mesures preventives
que assegurin distància mínima de 1,5 metres entre
l’usuari i el personal; val a dir que amb les mesures
preventives adients (distància i mascareta) es valora
com una activitat de baixa probabilitat de risc de
contagi.
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Tot el públic guardarà la distància interpersonal que
s’hagi sol·licitat per realitzar l’activitat.
En l’adaptació per a la prevenció del contagi de la COVID-19 es recomanen les mesures següents:
- Implementar sistemes que permetin programar
i/o limitar el nombre de persones que accedeixin
a la UdG. Per exemple, sistemes de cita prèvia
que assegurin l’aforament màxim a les zones
d’atenció a l’usuari, i sistemes de ticketing/torns
d’accés.
- Adoptar mesures perquè el temps d’estada sigui
l’estrictament necessari per rebre el servei.
- Si és possible, situar els punts d’atenció en llocs
que evitin l’entrada del públic a les zones de treball, i en tot cas situar-los tan a prop dels accessos com sigui possible.
- Adoptar mesures per garantir la distància de seguretat o instal·lar elements de separació, tant
entre les persones treballadores com entre les
persones usuàries.
- Limitar al màxim possible la utilització de documents en format paper i la seva circulació.
Requisits de les zones d’atenció al públic:
- Utilització del sistema d’atenció al públic per finestreta, establint el elements necessaris per garantir la separació física mínima de 1,5 metres,
- Senyalització horitzontal (al paviment), instal·lació de mitjans físics a la zona exterior que permetin la distància de 1,5m, i també per a les cues i
zones d’espera.
- Si l’atenció es realitza a taules s’instal·laran mampares de protecció de metacrilat o similar en el
punt d’atenció; no es disposarà de cadires ni
d’elements per seure que comparteixin els usuaris.
- S’identificaran a les zones d’espera les cadires o
seients permesos, respectant distàncies de seguretat. Es disposarà de dispensadors amb gel hidroalcohòlic, accessibles tant pels usuaris com
pels treballadors.
- Minimitzar tots aquell materials d’accés públic
que impliquin manipulació directa per part dels
usuaris successius (fulletons, revistes, catàlegs,
etc.).
En el cas d’atenció al públic que impliqui distàncies
inferiors i sigui necessari sortir de la zona d’atenció
al públic s’utilitzaran protectors mascaretes FFP2 i es
mantindrà la distància amb l’usuari de 1,5m també a
l’exterior de l’edifici.
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8.3 Reunions i esdeveniments
Abans d’organitzar l’activitat/esdeveniment és imprescindible validar que és autoritzable, d’acord
amb l’aplicació de les fases de control epidemiològic i dels escenaris que fa la Universitat de Girona.
Pot ser necessari sol·licitar l’autorització que s’escaigui

Es requereix que el personal d’empreses externes
que realitzi activitats a la UdG segueixi el protocol de
coordinació d’activitats empresarials de la UdG.
Sempre es compliran les mesures de distància física
exigida sense superar els límits establerts. En el cas
de no poder garantir la distància interpersonal , cal
assegurar que els treballadors que prestin serveis externs a la UdG disposen dels EPIs adients al seu nivell
de risc i l’aplicació de les mesures de seguretat, autoprotecció, distanciament social, neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions (vegeu apartat 6).
L’aforament de les sales d’actes serà del 100% i per
la distribució dels assistents quan l’ocupació sigui inferior al 100% es maximitzarà la distància interpersonal.
Amb l’objectiu de facilitar la planificació de futures
activitats presencials a continuació es recomanen les
accions següents: xxiv
ABANS de l’esdeveniment
1.
2.
3.

Es mantindrà l’ús prioritari de la videoconferència
per a la celebració de reunions, especialment per
aquelles que comportin desplaçaments entre els
campus i es tindrà en compte que:
S’ha de continuar promovent que les reunions de coordinació i altres activitats no docents, es realitzin de
forma telemàtica sempre que sigui possible.
Aquelles reunions imprescindibles que s’hagin de fer
de manera presencial s’han de dur a terme amb totes les mesures de prevenció (mascareta, distància,
rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de
l’espai, etc.).
S’insta a evitar, en totes les fases amb risc de rebrot
alt/molt alt, independentment de si són susceptibles de ser autoritzables, les reunions i esdeveniment presencials, substituint-les per videoconferències o altres sistemes no presencials. En cas de no ser
possible, aplicar les mesures preventives, utilitzar
EPIs (com a mínim, mascareta FFP2) i mantenir una
distancia de seguretat entre persones de 1,5m.
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Reviseu les indicacions i recomanacions de les
autoritats on es preveu realitzar i seguiu les recomanacions.
Caldrà realitzar registre dels assistents o que es
faci preassignació de localitats i es prevegin mesures de ventilació i de circulació dels assistents
per evitar aglomeracions.
Desenvolupeu i consensueu un pla de resposta
per a la prevenció del contagi de la malaltia COVID-19 en la vostra reunió o esdeveniment i valideu-lo amb antelació amb l’Oficina de Salut Laboral:
- Considereu si és necessari que sigui un esdeveniment presencial o hi hagi activitats presencials. Pot substituir-se per un esdeveniment virtual o teleconferència?
- Considereu reduir la presencialitat per reduir
les persones que han de venir presencialment.
- Verifiqueu els canals de comunicació amb antelació amb les entitats/unitats que poden tenir un rol essencial.
- Planifiqueu l’aprovisionament suficient per a
l’esdeveniment: mocadors de paper, solució
hidroalcohòlica, mascaretes disponibles per a
tots els assistents i en concret per aquells que
puguin desenvolupar símptomes.
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-

4.

- Estigueu informats sobre a quines àrees geogràfiques hi ha una incidència superior de COVID-19. Insteu els participants de forma anticipada que si tenen qualsevol dels símptomes
o no es troben bé, no assisteixin a l’esdeveniment.
Assegureu que tots els membres de l’equip organitzador, participants, auxiliars de suport, visitants a l’esdeveniment, etc. han proporcionat
les seves dades de contacte (telèfons mòbils,
correu electrònic i adreça d’on s’allotgen).
Aviseu de forma clara que aquestes dades poden ser compartides amb les autoritats sanitàries si qualsevol dels participants desenvolupa
una malaltia amb símptomes compatibles amb
COVID-19. Si no autoritzen aquesta clàusula no
podran assistir a l’esdeveniment.
Desenvolupeu i valideu un pla de resposta en cas
que algun dels assistents desenvolupi els símptomes de la COVID-19. Aquest pla inclourà, com
a mínim,
- Identificar un espai o àrea on algú que es
trobi malament o tingui símptomes pugui estar aïllat.
- Tenir un pla de com es desplaçarà a un centre
sanitari.
- Saber què cal fer si un dels assistents, equip
organitzador o personal d’empreses contractades són casos positius de COVID-19 durant
o just després de l’esdeveniment.

DURANT l’esdeveniment
-

-

Facilitar, a més a més de l’habitual informació
per a l’actuació en cas d’emergència i mesures
de seguretat, la informació sobre mesures de
prevenció al contagi de COVID-19, en una reunió
breu, preferiblement de forma oral i escrita, i incloure les mesures que els organitzadors estan
prenent per fer que l’esdeveniment sigui segur
per a les persones participants.
Encoratjar el rentat de mans i la utilització de gel
hidroalcohòlic per part de tots els participants.
Fomentar l’ús de mocadors/ cobrir la cara amb
el braç quan s’esternuda. Facilitar mocadors de
paper i papereres amb tapa i pedal.
Facilitar un número de telèfon de disponibilitat
permanent on els participants poden trucar per
a consells o informació relacionada amb la salut.
Distribuir i fer visibles punts amb dispensadors
de gel hidroalcohòlic i recomanacions de bones
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-

-

-

pràctiques higièniques als espais on es realitzen
les activitats.
Organitzar els aforaments per garantir la distància entre participants i l’aforament d’acord amb
les autoritzacions que estiguin en vigor en el moment (les més restrictives serien 1/3 de l’aforament i mantenir distàncies de 2m entre participants).
Obrir finestres i ventilar sempre que sigui possible.
Si qualsevol persona es troba malament, seguir
el pla de resposta i/o trucar al telèfon de suport..
Depenent de la situació, viatges previs del participant, acompanyeu a la persona a la sala d’aïllament i oferiu-li una mascareta.
Agrair als participants la seva col·laboració i cooperació.

DESPRÉS de l’esdeveniment
1. Conserveu els noms, contactes i detalls dels participants com a mínim durant un mes: podrà ajudar les
autoritats públiques sanitàries a traçar els contactes
de les persones que poden haver estat exposades si
un participant que ha emmalaltit just després de l’esdeveniment.
2. Si algú de l’esdeveniment s’ha aïllat com a cas sospitós de COVID-19 cal informar la resta de participants i recomanar-los que es monitoritzin l’ estat de
salut durant 14 dies.
3. Si es desenvolupen símptomes compatibles amb
la malaltia, cal que es quedin a casa i contactin amb
les seves autoritats sanitàries informant i detallant el
seu desplaçament recent i símptomes.
4. Agrair als participants la cooperació mostrada en
l’esdeveniment.

8.4 Desplaçaments i mobilitat
Els desplaçaments es minimitzaran a les activitats essencials i s’ajustaran a la normativa vigent.
Els viatges a l’estranger del personal s’hauran de motivar i ser autoritzats mitjançant el procés habitual
(ordre de servei o llicència per absència), evitant en
la mesura del possible zones de risc. Pel que fa a la
mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin
les autoritats sanitàries.
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Cal aplicar el procediment habitual d’autorització per
als desplaçaments laborals. En el procés d’autorització dels desplaçament el sol·licitant haurà de verificar prèviament les condicions, mesures preventives
específiques i valoració del risc de la realització del
mateix en quant a impacte econòmic, de l’activitat i
sobre la salut. Per aquest darrer aspecte l’Oficina de
Salut Laboral facilitarà l’assessorament necessari.
El sistema de finançament de les proves/test necessaris per realitzar desplaçaments laborals cal que es
validin i s’autoritzin prèviament amb la unitat que
gestiona desplaçament. Consulteu els requisits a la
pàgina web del Ministeri de Sanitat.
Les assegurances contractades han d’incloure la cobertura de les despeses en el cas de quarantenes o
aïllaments i els sobre costos que es derivin en cas de
situació COVID-19. Els treballadors seran informats
de les cobertures i de l’actuació pels responsables
administratius des de les unitats administratives que
autoritzen els desplaçament.

8.5 Activitat acadèmica presencial
El pla sectorial d’universitats del curs 2021-2022 (enllaç) elaborat des de la Generalitat de Catalunya estableix les directrius bàsiques i en la seva aplicació
caldrà considerar la normativa vigent.
Es manté l’ús obligatori de mascareta en totes les activitats acadèmiques. Si el responsable de l’activitat
docent identifica una activitat incompatible amb l’ús
de mascareta caldrà que es comuniqui a l’OSL i sigui
avaluada per a que s’estableixin mesures preventives que puguin mantenir un risc baix de contagi.
En l’àmbit de les universitats i d’acord amb la Resolució del Rector de data 27 de juliol del 2021, en termes generals per l’organització de la docència, es
considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules, laboratoris docents i de recerca i altres espais docents tancats de les universitats: “100% de l’aforament autoritzat dels espais on es duguin a terme les
activitats docents, sempre que la normativa vigent
ho permeti”.
La resolució SLT/2704/2021 xxv, de 2 de setembre, per
la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
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Catalunya, actualitza el percentatge de presencialitat.
La distància interpersonal a l’aula serà l’obtinguda
en maximitzar les distàncies interpersonals d’acord
amb l’aforament màxim permès.
Com a dada de referència, es considera que l’aforament autoritzat dels espais és el que consta en el Pla
d’Autoprotecció de cada edifici (Enllaç).
Les persones que presentin dificultats respiratòries
que es puguin veure agreujades per la utilització de
la mascareta - o quan pugui provocar una alteració
conductual - poden sol·licitar als seus sanitaris de referència l’exempció d’ús. Aquesta exempció serà informada i justificada documentalment a l’OSL. S’informarà al professorat de l’estudiantat que es trobi
en aquesta situació i als responsables de les unitats
administratives en el cas del personal UdG.
S’haurà de prioritzar la videoconferència per a reunions que hagin de comportar desplaçaments entre els
campus.
Els viatges i desplaçaments acadèmics amb alumnes
hauran de ser planificats i autoritzats pels responsables acadèmics, evitant zones de risc. Pel que fa a la
mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin
les autoritats sanitàries.
D’acord amb el pla sectorial d’universitats pel curs
2021-2022, s’habilita l’activitat presencial plena,
sempre que es compleixin els aforaments vigents
en cada moment, en l’àmbit de la investigació i la
transferència, també en els laboratoris de les universitats, així com als serveis de recolzament i d’administració.
Es considera que l’activitat acadèmica és segura
atès que el risc de contagi es redueix per la cobertura poblacional de vacunació, la utilització correcte de mascaretes a l’interior dels edificis i el reforç de la ventilació dels espais.
Tanmateix, les situacions COVID-19 sobrevingudes
(quarantenes, confinaments, etc.) poden afectar el
desenvolupament acadèmic i en especial a l’assistència a proves d’avaluació.
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El personal de la UdG que organitza i planifica les
activitats d’avaluació presencials tindrà en consideració, d’acord amb les funcions que tingui assignada en el procés, les mesures preventives generals
i les específiques. L’Oficina de Salut Laboral, dona
suport tècnic per a la resolució dels dubtes i l’aplicació dels protocols.
En el cas d’activar condicions específiques diferenciades de les aplicades habitualment en el desenvolupament de la docència, les unitats responsables de l’organització de les activitats, han d’informar a l’estudiantat i professorat sobre les condicions específiques.

Planificació de l’activitat
Pel que fa al desenvolupament de les activitats acadèmiques teòriques presencials es podrà considerar la presencialitat simultània de l’estudiantat fins
a un 100% de l’aforament autoritzat dels espais on
es duguin a terme les activitats docents. Aquest
aforament es podrà modificar en el present protocol d’acord amb l’evolució del control de la pandèmia i dels plans de vacunació.
Comptant que el context epidemiològic sigui favorable, en l'àmbit de les activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions seguiran sent
presencials.
La unitat que organitza i planifica l’activitat docent
considerarà:
Programar les proves/activitats de forma coordinada amb altres activitats d’avaluació/lectives per
evitar aglomeracions.
La durada de les proves serà la necessària/prevista
integrant les pauses que permetin una renovació
completa de l’aire de l’espai.
Es recomana no realitzar proves que superin 2,5h.
Si no és possible caldrà que es realitzi una pausa per
ventilar obrint el màxim possible les finestres com
a mínim durant 15 minuts. Es recordarà als estudiants que durant les pauses també han de continuar
mantenint les recomanacions higièniques, distància interpersonal i l’ús de mascareta.
En cap cas se superarà l’aforament màxim establert
(aquest aforament s’indicarà proper a les portes
d’accés de cada aula) i els assistents es distribuiran
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de forma que es maximitzin les distàncies interpersonals.
L’accés a les aules ha de preparar-se per a què els
estudiants puguin anar directament a l’aula assignada amb l’antelació suficient i evitar les aglomeracions en els accessos.
Els temps d’espera/pauses possibles realitzar-los a
l’exterior, reduint així el temps en espai tancats.
Preveure l’adaptació de senyalització especialment
en el cas de proves realitzades en espais no habituals o amb la participació de persones que no utilitzen els espais habitualment, senyalitzar els accessos i com accedir a les aules.
En l’organització del personal que organitza o
col·labora caldrà minimitzar la presència de personal especialment vulnerable.
Per donar el suport necessari, el personal i els estudiants han comunicar amb suficient antelació si es
pertany a algun grup vulnerable i quin tipus d’adaptació sol·licita.
Per minimitzar el temps de permanència als edificis, es recomana comunicar prèviament als participants:
-

L’assignació de les aules.

-

Recomanar l’ajust de la presència a l’edifici
aula en l’horari establert.). Dur mascareta homologada higiènica o preferentment de tipus
quirúrgica o FFP2 sense vàlvula i una mascareta de recanvi.

-

Com procedir si es troben en situació COVID19 o situació de vulnerabilitat especial a la
malaltia COVID-19. (Per aquests casos caldrà
que facin el circuit habitual de comunicació
mitjançant una incidència i caldrà que la justifiquin documentalment). El professorat rebrà
comunicació des de la facultat/unitat organitzadora de les incidències que s’hagin pogut
gestionar fins el moment de la prova. Les incidències sobrevingudes es documentaran
posteriorment i el professorat també rebrà
l’absència justificada.

En aquest context són d’aplicació les limitacions
d’accés relacionades amb situacions COVID-19. No
podran accedir les persones que: Ser contacte estret
en quarantena activat per Salut )persones sense vacunar que siguin contactes estrets de persones amb
diagnòstic confirmat de COVID-19; Donat positiu en
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les proves establertes pel diagnòstic del virus COVID-19 (en cas d’haver-les realitzat); Presenta símptomes compatibles amb la malaltia COVID, entre
ells febre de més 37,5 º. Consultar els símptomes
aquí.
Es mantindrà sempre que sigui possible el distanciament físic entre els participants (professorat, examinadors, estudiants i personal de suport).
Prioritzar el desplaçament del professorat respecte
els desplaçament dels estudiants a l’aula. Per exemple, si els estudiants tenen dubtes demanar que es
quedin al seu lloc i en finalitzar la recollida, resoldre
els dubtes dels estudiants evitant que es concentrin
en la zona de lliurament.
En finalitzar l’activitat docent, en el cas de proves escrites, cal organitzar el lliurament ordenat evitant
aglomeracions.
A la Universitat de Girona no es pot beure ni menjar
a l’aula, és especialment important que s’apliqui
aquesta limitació i que es realitzi a les pauses a l’exterior, o als espais especialment habilitat, mantenint
preferentment una distància de 1,5m entre les persones durant aquestes pauses.
Per assegurar una renovació suficient d’aire i que
permeti mantenir una la temperatura de l’aula superior a 17ºC, cal ajustar el temps l’obertura de
ventilacions a l’inici de la jornada lectiva o d’ús de
l’espai. A partir d’aquest moment es recomana
l’obertura completa de les finestres/portes a les
pauses i canvis de grups i durant un mínim de 15
minuts.

8.6.2 Tesis doctorals
TFG/TFM

i

tribunals

de

Igualment, es programaran les proves/activitats de
forma coordinada amb altres activitats per evitar
aglomeracions tant a les entrades com a les sortides (validar aquest aspecte amb l’administrador/a
de centre). Horaris d’inici i finalització escalats i demanar als participants que s’ajustin a l’horari esLa higiene de mans abans de l'inici de la prova i la
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L'aforament de la sala serà l'establert, en el moment
de la seva realització, per sales d'actes i es distribuirà
de forma que es maximitzin les distàncies interpersonals.
Assegurar la distància de seguretat entre els membres del tribunal.

8.6.3 Material i documentació
Si a la prova es realitza la verificació de la identitat,
es recomana que es realitzi a dins de l’aula un cop
l’estudiant ja s’ha assegut per evitar cues i aglomeracions en els accessos.
La higienització de mans abans del lliurament/recollida de documentació i material.
Per reduir els desplaçaments a l’aula una bona
pràctica és repartir prèviament o a l’entrada dels
estudiants tot o el màxim de material. Es vetllarà
per no lliurar ni intercanviar material o documentació entre els estudiants.
S’informarà als participants a l’inici de les activitats/prova de les bones pràctiques higièniques i de
com procedir per realitzar l’activitat i en cas d’incidències.
En entrar a l’aula tots els usuaris realitzaran higiene
de mans amb gel hidroalcohòlic , es procedirà d'igual forma, potenciant la higienització de les mans
abans de l'ús de material compartit, tant a les aules
(esborrador, retoladors, pissarres, etc.), com en laboratoris o aules informàtiques.
.

En les defenses de tesis doctorals i tribunals de
TFG/TFM es seguiran les recomanacions indicades
en el punt 8.3 per a la planificació, execució i finalització de l'esdeveniment.

tablert.

ventilació de l'espai seran prioritàries i l'ús de mascareta obligatori per tots els assistents (tribunals, estudiant, organitzadors i públic).

8.6.4 Equips de protecció Individuals
Cal utilitzar els equips de protecció Individual (EPI)
establerts per a la realització de l’activitat, per a la
prevenció de la malaltia COVID-19, cal dur la mascareta en tot moment.
Atesa Personal de suport i PDI: com a mínim ha de
dur mascareta quirúrgica o higiènica homologada. El
personal docent especialment vulnerable a la malaltia COVID-19 vulnerable i/o no vacunades amb pauta
completa cal que utilitzin mascaretes FFP2 sense vàlvula.
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Quan el risc de rebrot de l’àrea Sanitària de Girona
sigui moderat o alt es recomana de forma generalitzada l’ús de mascareta FFP2.
El personal que realitza control d’accessos, de suport
tècnic, professorat que preveu la necessitat de realitzar desplaçaments a l’aula i en especial durant totes
les actuacions en què no es pugui assegurar la distància mínima de 1,5m, utilitzarà el mateix nivell de
protecció.

8.6 Zones de descans i comuns
A l’interior dels edificis el consum d’aliments i begudes només es podrà realitzar en els espais autoritzats (àrees de restauració i sales de pauses/menjadors habilitats). Es recomana limitar la manipulació i consum d’aliments al centre de treball i preferentment promoure utilitzar espais a l’exterior per
fer les pauses/descans.
L’administrador del centre o la persona responsable
de l’espai caldrà preveure l’ús esglaonat de zones comunes i planificar la neteja i desinfecció.
L’aforament màxim de les zones de descans/d’ús
comú a l’interior dels edificis serà de 2,5m2 per persona i la distribució dels usuaris serà aquella que permeti mantenir una distància interpersonal de 1,5
metres. Caldrà senyalitzar: l’aforament i, si és possible, identificar, distribuir i reduir el mobiliari que permeti aquestes distàncies; i la necessitat de mantenir
la distància de seguretat i les mesures higièniques
bàsiques (rentat de mans, etc..). Per a zones de pauses on es permet el consum de menjar/beure la ventilació mínima exigible serà l’equivalent a l’aplicable
al sector de restauració.
A les zones de descans i comuns, es disposarà de
sabó o gel hidroalcohòlic, paper i productes desinfectants que permetin als usuaris realitzar la higienització de l’entorn que ha utilitzat abans i després del seu
ús. S’informarà i es retolaran normes d’ús i les instruccions per realitzar la higienització.
Atès que poden implicar un increment del contactes
i concentració de persones s’evitaran els punts de
descans integrats en espais de treball. Seguint el mateix criteri que qualsevol altra zona d’accés
comú/material compartit es situaran a una distància
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superior a 1,5m dels llocs de treball i en el flux de circulació també s’ha de mantenir distàncies.
Durant les pauses cal mantenir les distàncies interpersonals, si es consumeixen begudes o menjar reduir al mínim el temps sense protecció respiratòria i
extremar les mesures higièniques abans i després.
Complementàriament a la prohibició de fumar als espais tancats (Llei 28/2005, de 26 de desembre). Els
centres podien permetre fumar en els espais a l'aire
lliure, excepte en els accessos immediats als edificis
i a les voravies que els envolten.
Com a mesura extraordinària al territori de Catalunya no està permès fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una
distància mínima interpersonal de, al menys, 2 metres entre la persona que fuma i altres persones.
Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de
qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes
d'aigua, catximba o similars.(Enllaç) i la seva modificació (Enllaç).

8.7 Transport i vehicles
Els responsables de les activitats que requereixin o
autoritzin l’ús de vehicles compartits per qüestions
laborals (recerca/docència/etc..) gestionaran l’aprovisionament i facilitaran les instruccions necessàries.
En els desplaçaments col·lectius contractats per la
Universitat de Girona es verificarà que l’empresa
compleix la normativa vigent en quant a aforaments
i mesures específiques preventives. Caldrà que tots
els ocupants utilitzin mascareta preferiblement quirúrgica o FFP2 i tenir a la seva disposició gel hidroalcohòlic.
En els desplaçaments compartits caldrà que tots els
ocupants utilitzin mascareta preferiblement quirúrgica o FFP2, evitar l’ús de l’aire condicionat i, en cas
de necessitar ventilació, és preferible obrir les finestres.
En entrar al vehicle al vehicle cal utilitzar solució hidroalcohòlica. Recordar aquesta acció a les parades i
abans d’entrar al vehicle. Si hi ha canvi de conductor
cal desinfectar novament les superfícies de contacte
per a la conducció.
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Finalitzat el seu ús, cal realitzar la desinfecció de l’interior i de l’exterior (zones de contacte). La desinfecció no substitueix la neteja d’interiors i exteriors si
aquesta és necessària.

8.8 Lavabos - serveis higiènics
L’aforamennt dels serveis serà el previst pel disseny
de la instal·lació. A l’interior es senyalitzarà les consignes bàsiques higièniques. Als accessos si es troben
a l’exterior incloure l’ús obligatori de mascareta.
S'instal·laran dispensadors de paper i cubells d'escombraries amb tapa accionats amb el peu.
Quan es faci ús dels inodors, es recomana, tancar la
tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
Es mantindran les finestres obertes o la ventilació
mecànica activa el màxim de temps possible.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació de l’edifici i
es recomana la neteja i desinfecció un mínim de 2
vegades al dia.

8.9 Empreses concessionàries
Les empreses concessionàries estaran sotmeses a la
normativa específica dels serveis que realitzen i les
disposicions establertes al Pla de la contingència de
la Universitat de Girona.
Les empreses de serveis i concessions promouran el
pagament amb mitjans electrònics als establiments
així com a les màquines dispensadores de begudes
i/o d’aliments.

9 Activitats en espais
amb riscos
específics, espais de
recerca i
laboratoris, i altres
activitats
9.1 Activitats de recerca i a
laboratoris
En l’àmbit de la investigació i la transferència, també
en els laboratoris de les universitat s’habilita l’activitat presencial plena, sempre que es compleixin els
aforaments vigents en cada moment (Pla sectorial
d’universitats pel curs 2021-2022).
Les activitats de recerca i transferència que es realitzin mitjançant presencialitat s’organitzaran a través
de les direccions de departament, direccions d’instituts de recerca i investigadors principals de grup de
recerca, de manera que es pugui garantir l’execució
de l’activitat d’investigació i transferència però alhora respectant el personal vulnerable a la COVID-19
i el que té problemes de conciliació familiar per motius covid (Pla de Contingència). La protecció inclou
a totes les persones que accedeixin i/o realitzin activitats de recerca sota la responsabilitat de la Universitat de Girona.
En general s’aplicaran les mesures establertes a
l’apartat de llocs de treball i les relacionades amb la
identificació de treballadors sensibles (veure apartats anteriors). Cal recordar que l’aforament màxim
habitual dels laboratoris es defineix per a que es puguin desenvolupar les activitats de forma segura.
Pels laboratoris on es realitzi recerca experimental
l’aforament s’estableix per la normativa de llicències
d’activitat 5m2/persona) i pot ser més reduït en funció de l’avaluació de riscos seguretat i salut. Pels laboratoris docents l’aforament no pot superar els
4m2/per estudiant
S’indicarà l’aforament màxim que permet l’espai. En
el cas de superar l’aforament màxim del laboratori,
els departaments establiran i comunicaran les mesures de coordinació.
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.
Les empreses externes que accedeixen a espais de
recerca: La coordinació d’activitats empresarials
(procés específic de prevenció de riscos laborals) és
imprescindible per la realització de les activitats de
recerca en altres empreses o organitzacions.
1.

2.
3.

4.

Garantint la seguretat i salut de les persones treballadores especialment sensibles a
la COVID-19.
Reducció de la interacció física, i si es produeix, assegurant distàncies interpersonals
Aplicació de les bones pràctiques d’higiene
personal i col·lectiva i el foment de la responsabilitat personal respecte d’aquestes
bones pràctiques.
Contribució a la contenció, prevenció i valoració de les situacions vinculades a la COVID-19.

Per desenvolupar pràctiques curriculars i extracurriculars, i treballs pràctics associats a TFG i TFM en instal·lacions de recerca cal que es desenvolupin en les
mateixes condicions de seguretat i salut que els treballadors de la UdG, i han de ser autoritzades com a
mínim pel responsable del grup de recerca i informant a administrador i el cap de departament.
Totes les persones que siguin autoritzades a accedir
als espais de recerca de la UdG hauran de conèixer
els procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar
el risc de contagi, abans de dur a terme l'activitat
presencial.
Treballar en solitari és un factor de risc afegit. Els investigadors responsables dels grups de recerca hauran d’establir que els estudiants treballin presencialment sempre amb la supervisió d’un investigador sènior responsable. Així mateix, el personal investigador en formació que treballi presencialment haurà
de fer-ho de manera que algun altre investigador
que realitzi també tasques presencials en un laboratori proper en sigui coneixedor i pugui ajudar-lo si fos
el cas.
Els investigadors responsables dels grups de recerca
hauran de: (i)cercar el vistiplau de la direcció del departament i, si escau, de l’institut de recerca corresponent; (ii)demanar cita amb l’Oficina de Salut Laboral (OSL) per tal que els estudiants i investigadors que
hagin de realitzar activitat presencial als laboratoris
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de la UdG puguin rebre la formació adient i els EPIs
necessaris per la prevenció de contagi.
Cal vetllar perquè els estudiants treballin presencialment sempre amb la supervisió d’un investigador sènior responsable. Els responsables de l’activitat dels
estudiants que demanin accedir als espais de recerca
hauran d’omplir, signar i lliurar al responsable la
sol·licitud i fer signar el document de declaració responsable.
Als laboratoris docents caldrà que tots els usuaris utilitzin mascareta, si l’activitat no és estàtica existeix
la probabilitat de realitzar activitat i interaccionar a
una distància inferior als 1,5m, la mascareta a utilitzar serà FFP2.

9.2 Activitats esportives
Les activitats esportives organitzades per la Universitat de Girona seguiran els protocols sectorials que li
siguin d’aplicació. En particular, per a les activitats
esportives a les instal·lacions de la UdG:
-

Només es realitzaran activitats amb cita prèvia.

-

Es documentarà l’acceptació de les condicions
d’ús de les instal·lacions.

-

L’ús de mascareta és obligatori a tot el recinte si
no es poden mantenir la distància interpersonal
de 1,5m excepte durant la pràctica esportiva.

-

Fora de l’horari d’obertura no es podrà accedir a
les instal·lacions.

-

L’ocupació màxima serà el percentatge d’aforament regulat GC per a l’ús esportiu, tant pel que
fa a l’accés com durant la pràctica.

-

Es mantindrà sempre que sigui possible la distància interpersonal (usuaris, treballadors, esportistes i entrenadors) tant en la pràctica esportiva
com fora d’ella.

-

La neteja i desinfecció seguirà els criteris de
l’apartat específic de mesures higièniques.

Els equips i seccions esportives de la Universitat de
Girona han de respectar les mesures higièniques i
preventives establertes en totes les activitats que es
realitzin.

2021-2022, 18 de novembre 2021

31

L'ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques
d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’apartat.

9.3 Biblioteca
El pla de represa del sector cultural com les Biblioteques xxvipreveu les recomanacions transversals que
inclouen la protecció de l’equip humà de la biblioteca, els actius patrimonials i l’edifici, i els seus visitants i usuaris.
L’accés a l’espai de biblioteca serà obert/restringit en
funció de l’activació de mesures preventives deter-
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minades per les autoritats sanitàries i quan sigui necessari s’instal·laran elements de divisió per impedir
l’accés als usuaris a les zones no habilitades per a la
circulació.
En concret:
Garantir el compliment de la distància de seguretat prevista en el pla sectorial que li sigui
d’aplicació
Establir mesures de ventilació, higiene i desinfecció, amb atenció especials al rentat de mans
amb aigua i sabó o gels desinfectants
Assegurar la protecció dels seus treballadors
mitjançant els EPI necessaris
Incrementar les mesures de ventilació, higiene i
desinfecció dels espais d’accés públic i de treball
Ús obligatori de la mascareta
- Limitar les capacitats màximes autoritzades
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