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Normes i criteris generals
Les normes bàsiques que guien tota l’acció de prevenció del risc de COVID-19 i protecció
de la salut en aquest Pla de desconfinament segueixen aquest ordre de criteris:
-

-

1r. Prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.
2n. Quan s’assisteixi al centre de treball garantir l’accés al material de protecció
individual.
3r. Garantir la distància interpersonal de seguretat d’un mínim de 2 metres en tots els
espais de les instal·lacions: lloc de treball, entrades i sortides i espais comuns.
Aquesta norma pot acomplir-se mitjançant l’organització de torns de treball individual
i aplicant mesures d’estructura o mobiliari adients en cada espai.
4t. Quan el punt 3r no pugui garantir-se s’aplicaran mesures de protecció individual
(col·locació de mampares, ús de mascaretes i en activitats singulars l’ús de pantalles
i/o indumentària específica).

Sens perjudici del seguiment d’aquests criteris i considerant les activitats possibles
legalment regulades per la normativa general i específica, es considera convenient que tota
la plantilla, amb independència de si la seva activitat és o no essencial, pugui accedir als
edificis. L’objectiu d’aquesta proposta és pilotar les mesures preventives generals abans del
retorn a l’activitat en el proper curs acadèmic.
Per al retorn progressiu a l’activitat es seguiran les indicacions específiques per a cada fase
(decretades pel Govern) que s’expliquen a continuació, restant obertes a possibles
modificacions en funció de l’evolució de la normativa oficial. Aquest caràcter “obert” del
document afecta especialment a les fases 2 i 3, pendents de la possible publicació de
directrius específiques per als centres universitaris.

Fase 1
- L’activitat acadèmica i investigadora del PDI es mantindrà de forma on-line.
- L’activitat laboral del PAS es mantindrà de forma telemàtica sempre que sigui possible.
- S’incorporaran presencialment els treballadors que desenvolupin tasques vinculades a
algun dels següents supòsits:
-

Gestions administratives inajornables, de manera puntual, i gestió logística en
els centres del material d’equips de protecció.

-

Tasques de manteniment (reactivació de les instal·lacions) i adequació dels
llocs de treball (instal·lació d’equipaments de protecció per a la fase 2,
senyalització, reorganització d’espais, etc.).

-

Tasques de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.

- Preparació dels diferents serveis per a la reincorporació progressiva de personal en la
Fase 2. Els responsables de cada servei organitzaran i concretaran els aspectes necessaris
acordats amb l’Equip Directiu.
- Tots els treballadors abans de la seva incorporació al centre de treball estan obligats a fer
la formació necessària sobre la COVID-19 per conèixer amb detall els aspectes de la
prevenció de riscos i les recomanacions informades.
- Tots els treballadors que s’incorporin al centre de treball disposaran de la protecció que
requereixi el seu lloc de treball.
- El PDI i PAS no contemplat en els anteriors supòsits podrà accedir a les instal·lacions a
recollir material per al treball a distància prèvia autorització del degà/na o la gerent.
- En cap cas han de realitzar treball presencial les persones que tinguin algun símptoma
sospitós de COVID-19 i aquelles persones que estiguin dins del període de quarantena (en
les dues situacions caldrà seguir les recomanacions emeses pel Servei Públic de Salut i
acreditar la situació).
- Les persones especialment sensibles davant el risc de contagi per la Covid-19 seguiran el
procediment establert per valorar la seva situació i determinar la possibilitat de
reincorporació al treball presencial.
- No està permès l’accés als edificis per part d’estudiants, futurs estudiants i familiars.

Fase 2
- El PDI pot accedir de forma puntual a les facultats i serveis generals per a fer tasques
d’avaluació, preparació de les activitats acadèmiques o fer tasques de recerca.
- L’activitat docent amb estudiants (classes, tutories, etc.) es manté en la seva modalitat
virtual mentre les autoritats sanitàries ho recomanin.
- L’activitat del PAS incrementarà la presència en els centres per atendre les necessitats
dels Serveis, combinat amb el teletreball. Es realitzarà de forma progressiva segons les
característiques dels espais i serveis per garantir les mesures de seguretat.
- Abans de la incorporació als centres de treball els treballadors hauran d’haver fet la
formació necessària sobre la COVID-19 per conèixer amb detall els aspectes de la
prevenció de riscos i les recomanacions informades.
- Tots els treballadors que s’incorporin als centres de treball tindran a disposició la protecció
que requereixi el seu lloc de treball.
- L’organització dels espais compartits ha de garantir les mesures de distanciament i
protecció indicades i, de forma preferent, es procurarà evitar la coincidència de persones en
espais reduïts i poc ventilats.
- En cap cas han de realitzar treball presencial les persones que tinguin algun símptoma
sospitós de COVID-19 i aquelles persones que estiguin dins del període de quarantena (en
les dues situacions caldrà seguir les recomanacions emeses pel Servei Públic de Salut i
acreditar la situació).
- Les persones especialment sensibles davant el risc de contagi per la Covid-19 seguiran el
procediment establert per valorar i determinar la seva situació. Tanmateix, les persones amb
responsabilitat de cura de familiars s’acullen a allò que estableix la normativa.

