PLA DE PREVENCIÓ ESPECÍFIC DAVANT EL RISC BIOLÒGIC PER COVID-19
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
2 maig de 2022
Basat en l’Informe d’assessorament preven u sobre la re rada de la mascareta per situació
COVID derivada dels canvis derivada de la publicació del RD 286/2022 de 19 d’abril.
Després de la publicació del RD 286/2022 de 19 d’abril (modiﬁcació obligatorietat de l’ús de
les mascaretes) i havent compar t el criteri tècnic del nostre servei de prevenció àmbit
d'aplicació a la comunitat educativa de Blanquerna, les noves pautes d’actuació a la FPCEE
seran les següents:
Criteris tècnics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals:
En aquest apartat es recullen les recomanacions, criteris tècnics i observacions realitzades en matèria
de PRL.
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La nostra ac vitat (ensenyament universitari) no està classiﬁcada com a ac vitat de
risc.
Seguint el que ha determina el RD, amb caràcter general, la mascareta no és
obligatòria en els espais interiors. Tanmateix, es recomana l’ús responsable de la
mascareta en diferents espais de la facultat.
Amb caràcter general, els ediﬁcis de Blanquerna disposen de sistemes de ven lació
(forçada o natural). Tot i això es pot donar la situació que en alguna aula i/o espais
molt concrets de la facultat es recomani l’ús correcte (tapant el nas i la boca) de la
mascareta homologada (Hospitalet Nord i Císter). Així com en aquelles ac vitats
docents (pràc ques/simulacions) que compor n un contacte estret i pròxim en les
accions que es prac quin i que no garanteixin una distància interpersonal mínima.
Pel que fa a les següents situacions que es descriuen tot seguit, també es recomana
l’ús responsable de la mascareta:
● Per a tota persona treballadora amb símptomes compa bles amb Covid o
aquelles persones treballadores posi ves asimptomà ques. També per aquella
persona que hagi esta considerada com a contacte estret amb un posi u, durant
el període que s’estableixi per les autoritats sanitàries.
● Per a persones vulnerables (més de 60 anys d’edat, immunodeprimits per causa
intrínseca o extrínseca, embaràs), si estan en una zona compar da en la qual no
es pugui garan r uns nivells adequats de ven lació i una distància de seguretat
interpersonal (1,5 m).
● Als ascensors, quan hagi de ser u litzat per més d’una persona.
Finalment, recordar que és perfectament compa ble l’ús de la mascareta per a tota
persona, que si bé no té l’obligació de portar-la, prefereixi con nuar fent-la servir.

Recordatoris i recomanacions:
Recordem la necessitat/obligatorietat de ven lar tots els espais i mantenir les portes
obertes.
S’aconsella la neteja de mans de forma freqüent i l’ús de gel hidroalcohòlic.
Es recomana evitar la concentració massiva de persones i aglomeracions en els passadissos
i zones comunes.

