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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
La crisi sanitària originada per l’aparició de la COVID‐19, considerada pandèmia mundial per
l’Organització Mundial de la Salut, i les mesures de confinament decretades per les autoritats
per reduir al màxim les possibilitats de contagi personals han dut a una situació laboral
extraordinària.
L’objectiu d’aquest document és recollir els consells, mesures i procediments que hauran de
guiar el retorn a la vida acadèmica presencial dels estudiants de la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna per minimitzar el risc de contagi. El contingut ha estat
elaborat pel Comitè de Seguretat i Salut del centre, que és l'òrgan legalment habilitat per fer‐ne
el seguiment i vetllar pel seu compliment, i aprovat per l’Equip Directiu de la Facultat.
No obstant això, aquestes mesures estaran subjectes a revisió o modificació en funció de
l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions, directrius de l’autoritat
competent, així com de l’aprovació o modificació de la normativa associada.

2. MESURES DE PREVENCIÓ
No podran accedir als edificis de la Facultat aquelles persones que:
o Tinguin símptomes compatibles amb la COVID‐19 (tos seca, febre, dificultats
respiratòries, pèrdua d’olfacte o gust...).
o Hagin estat diagnosticades de COVID i no hagin finalitzat el període d’aïllament
requerit.
o Es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID‐19 i no hagin completat la
pauta de vacunació.
o Estiguin pendents de rebre resultats d’una PCR prescrita per un professional sanitari.
En tots aquests casos, caldrà que seguiu les recomanacions emeses pel Servei Públic de Salut i
que notifiqueu la vostra situació al Deganat de la Facultat enviant un correu electrònic a la
bústia COVIDFCRI@blanquerna.url.edu. Des del Deganat s’informarà el vostre director/a de
Grau o responsable directe.
Si es presenten símptomes compatibles amb la COVID‐19 estant a la Facultat, la persona
afectada extremarà les precaucions de distanciament personal i d’higiene i abandonarà les
instal∙lacions. En cas que sigui necessari, se l’acompanyarà a un espai reservat on se li farà un
control de temperatura, es contactarà amb el 061 i s’avisarà a Deganat. En el cas que la persona
que inicia símptomes estigui en situació de gravetat o tingui dificultat per respirar s’avisarà al
112.
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La FCRI Blanquerna portarà un registre i control de persones exposades i d’incidents per
exposicions a la COVID‐19.
En cas que la Facultat sigui coneixedora d’un positiu confirmat per COVID‐19 podrà actuar
preventivament desenvolupant l’activitat acadèmica docent del grup afectat en aules virtuals
(Google Meet) a l’espera de les indicacions de les autoritats sanitàries.
El professorat de cada assignatura proporcionarà la manera de facilitar el seguiment del
contingut de les classes (presencials) per part de l’estudiant que no pugui assistir‐hi en seguir les
indicacions
dels
responsables
sanitaris,
prèvia
comunicació
a
la
bústia
COVIDFCRI@blanquerna.url.edu.

3. MESURES ORGANITZATIVES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
L’ús de la mascareta homologada és obligatori a qualsevol espai de la Facultat on s’efectuïn les
activitats docents o en espais de treball d’ús públic o oberts al públic. A la resta d’espais de
treball i a l’exterior, l’ús es farà d’acord amb el que estableix l’autoritat sanitària en cada
moment.
Prèvia autorització del Deganat, no estan obligades a fer‐ne ús les persones que presentin algun
tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l’ús de la mascareta i ho
justifiquin amb un certificat mèdic
L’aforament de les aules per a la docència teòrica s’ha calculat seguint les indicacions del Pla
Sectorial d’Universitats: pel que fa a les activitats acadèmiques teòriques presencials, es podrà
considerar la presencialitat simultània de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament autoritzat
dels espais on es duguin a terme les activitats docents.
Comptant que el context epidemiològic sigui favorable, en l'àmbit de les activitats docents
universitàries, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials.
Cal que totes les persones que accedeixin al Campus respectin les normes de prevenció i
higiene personal i facin cas dels avisos i requeriments que se'ls facin. El seu incompliment serà
considerat falta greu i es sancionarà segons la normativa de règim disciplinari.
El rentat de mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica és una de les mesures de
prevenció més efectives. Cal fer‐ho amb certa freqüència, com a mínim a l’arribada i a la sortida
del centre, abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, i abans i després del canvi
d’activitats o del contacte amb altres persones o després de l’ús de materials i/o equips
compartits (fotocopiadores, ordinadors...) i especialment, fer‐ho després de tossir o esternudar
o de tocar superfícies que poden estar contaminades.
Cal evitar tocar‐se els ulls, el nas o la boca.
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Cal cobrir‐se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar, i llençar‐lo a un
cubell d’escombraries amb tancament. Si no es disposa de mocadors, cal emprar la part interna
del colze per no contaminar les mans.
Cal respectar la normativa d’ús de les instal∙lacions segons la senyalètica específica. Es destaca
la necessitat de respectar el sentit de la circulació indicat als passadissos i escales de la Facultat,
així com la prohibició a utilitzar els espais entre aules ni les escales per seure a terra i/o agrupar‐
se.
En tot moment cal evitar concentració massiva de persones i aglomeracions en els passadissos
i zones comuns. Per la mateixa raó es demana entrar i sortir de les aules de forma esglaonada i
ordenada.
Els desplaçaments entre espais dins de la Facultat i entre els edificis han de reduir‐se a aquells
estrictament necessaris. En qualsevol cas, cal evitar els desplaçaments en grup.
Es continuarà vetllant perquè les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la
normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.
Es recomana evitar les reunions i el contacte entre els treballadors, prioritzant l’ús del telèfon,
el correu electrònic o la videoconferència.
Cada màquina fotocopiadora disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic per a la
desinfecció de les mans abans i després del seu ús.
L’ús de l’ascensor queda restringit a una persona. Es recomana l’ús de les escales.
En cas d’una visita externa, es recomana anar a buscar la persona fins a recepció i acompanyar‐
la també en el moment de la sortida.
Es manté la prohibició de beure directament de les fonts d’aigua.
L’incompliment d’alguna de les mesures indicades en aquest document suposarà una falta greu
i comportarà conseqüències que poden arribar a l’expulsió de l’estudiant durant el temps que es
consideri pertinent.

4. MESURES ESPECÍFIQUES ALS DIFERENTS ESPAIS DE LA FACULTAT
EDIFICI PRINCIPAL
L’accés a l’edifici es farà per la Plaça Joan Coromines. En franges de màxima concurrència de
persones s’obriran altres portes per a facilitar la sortida del personal de la Facultat.
En l’accés davant els torns, caldrà respectar la senyalització a terra de la distància interpersonal.
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Les dues escales de l’edifici principal seran de sentit únic: l’accés als pisos superiors es farà
NOMÉS per l’escala principal (davant de recepció) i el descens, per l’escala d’accés al menjador.
En l’accés davant els torns, caldrà respectar la senyalització a terra de la distància interpersonal.
Caldrà respectar les indicacions sobre les places que es poden ocupar en els sofàs de l’entrada.

BIBLIOTECA
La devolució del material es farà a l’espai de préstec o per via d’una bústia dipositada a la part
exterior del despatx. Cal respectar la distància de seguretat personal en l’entrega del material a
l’espai de préstec i en els desplaçaments per l’edifici.
Caldrà respectar els circuits de desplaçaments interns assenyalats a terra i a les parets. Les dues
escales de l’edifici seran de sentit únic: l’accés als pisos superiors es farà només per l’escala del
costat de l’ascensor i el descens, per l’escala on hi ha els lavabos.
El gomet verd indicarà que la zona està desinfectada. Abans de marxar cal posar el gomet en
color vermell.

AULES I ESPAIS TÈCNICS
L’accés a les aules i als espais tècnics haurà de ser d’un en un i evitant aglomeracions.
Cal respectar sempre l’ocupació màxima indicada a cada espai.
A les aules amb dues portes, se n’habilitarà una per entrar i una altra per sortir.
Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i les portes obertes.
Quan finalitzi una classe s’obriran les finestres fins al començament de la classe següent amb
l’objectiu d’afavorir la renovació d’aire.
Abans d’entrar a les aules o espais tècnics cal desinfectar‐se les mans amb el gel hidroalcohòlic
que hi haurà dins de l’aula o a fora el passadís. Aquest procediment es complirà a cada canvi
d’aula.

ZONES COMUNES
Als equipaments comuns, es disposarà d’un senyal identificador verd/vermell per avisar de si
l’equipament és net o ha de ser desinfectat. Es demana la col∙laboració de tothom per al
correcte traspàs de la informació. Si us cal avisar al personal de neteja, dirigiu‐vos o truqueu a
Recepció (Ext. 6000).
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Sempre que sigui possible, es deixarà la taula recollida per facilitar el treball del personal de
neteja. Es recomana arxivar els documents de treball en armaris i calaixos.
Cal reduir al mínim els objectes d’ús personal per evitar un contacte innecessari.

LAVABOS
A tots els lavabos es disposarà de sabó, cubells amb tapa d’accionament amb pedal,
tovalloletes o mocadors d’un sol ús. S’inhabilitaran, fins a nou avís, els aparells per assecamants
d’aire ambiental.
En la mesura del possible, caldrà deixar oberta la porta d’accés principal als banys. A l’interior
de la zona comuna, caldrà mantenir la distància de seguretat interpersonal. En els banys de
dimensions reduïdes, es prioritzarà l’ús individual de la zona d'aigües.

CAFETERIA
Les cafeteries són espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa
mascareta, per la qual cosa cal mantenir una bona higiene de mans i mantenir la distància mínima
interpersonal de seguretat i entre les taules.
Es promourà el pagament amb mitjans electrònics i caldrà reservar el dinar prèviament a través
d’un formulari (més informació a la cartellera de la cafeteria).
La cafeteria estarà subjecte a les normes de prevenció de l’empresa proveïdora ARAMARK i a la
seva normativa específica.

5. MESURES GENERALS DE NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCIÓ
Des del Deganat de la FCRI Blanquerna s’acordarà amb l’empresa de neteja (DEYSE) un pla
específic de neteja i desinfecció dels tres centres d’acord amb la situació actual i adaptat als
diferents espais de treball. Aquest protocol
‐ garantirà la neteja i desinfecció de tots els espais com a mínim un cop al dia. En els lavabos
es recomana que la neteja i desinfecció sigui d’un mínim de 2 cops al dia;
‐ oferirà un pla intensificat de neteja i desinfecció de les zones comunes (accessos,
passadissos, ascensors, lavabos, poms de porta, vestidors, finestres, etc.) així com del
material d’ús compartit (cadires, taules, ordinadors, etc.);
‐ inclourà dispensadors de gel hidroalcohòlic als diferents espais de la Facultat, amb prou
quantitat per assegurar‐ne el proveïment a tots els treballadors i estudiants;
‐ facilitarà, als diferents espais de treball, dispensadors de tovalloletes d’un sol ús per a la
desinfecció dels objectes personals (teclat, ratolí, comandaments a distància, micròfons,
telèfon, etc.).
A tots els lavabos es disposarà de sabó, cubells amb tapa d’accionament amb pedal i tovalloletes
d’un sol ús. S’inhabilitaran, fins a nou avís, els aparells assecamants d’aire ambiental.
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Tots els espais de la Facultat estan dotats de sistemes de climatització i ventilació que permeten
la renovació de l’aire interior. La ventilació forçada s’inicia com a mínim 2 hores abans de
l’obertura de l’edifici. Disposeu de manetes per obrir les finestres a la recepció de la Facultat.
● Com a criteri general, és recomanable mantenir les instal∙lacions interiors ventilades,
mantenint permanentment les finestres i/o portes obertes, sempre que es pugui.
● Cal cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic. Per això, quan no
sigui factible mantenir les finestres i/o portes obertes, cal fer‐ho el màxim de temps
possible i el màxim nombre de vegades.
● S’han d’obrir les finestres en finalitzar les classes i fins al començament de la següent
classe amb l’objectiu d’afavorir la renovació d’aire.

6. FORMACIÓ COVID DE LA PLANTILLA (noves incorporacions)
L’actual normativa sanitària obliga a realitzar un curs de formació online, sobre la COVID‐19. El
curs s’anomena “Coronavirus COVID‐19” i hi ha accessibles les versions en català (Coronavirus
COVID19‐CAT) i en castellà (Coronavirus COVID‐19), i com a professor o PAS n’hauràs d’acreditar
la realització. S’accedeix accedint a la següent pàgina web:
https://portem.blanquerna.edu/fitxers/INSTRUCCIONS‐PER‐A‐ACCEDIR‐A‐LA‐FORMACIO‐ON‐
LINE‐ADAPTAT‐FB.pdf
S’hi accedeix utilitzant les següents claus:
Usuari:
Biblioteca FCRI: BLANQUERNA2
FCRI: BLANQUERNA4
Contrasenya: BLANQUERNA20
Un cop hagis entrat, podràs escollir l’idioma del curs clicant els botons corresponents a dalt a la dreta. El
manual del curs el trobaràs a l'enllaç “libro”, que hauràs de consultar abans d’omplir el “cuestionario”.
* IMPORTANT: Quan hagis completat el qüestionari (examen), guarda'l com a PDF i envia'l a
jperez@icese.es (no cal que el signis).

7. PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE DAVANT LA COVID‐19
S'anomena "Personal especialment sensible" les persones que acreditin: cardiopatia, malaltia pulmonar
crònica, malaltia cardiovascular, malaltia renal crònica, hipertensió, patologia hepàtica crònica, càncer en
tractament actiu, diabetis, immunodepressió, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs, o ser majors de 60
anys.
El Pla Sectorial d'Universitats aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de 2020, a l'apartat Mesures sanitàries
i de prevenció, estableix que les persones vulnerables a la COVID‐19 podran tornar a la feina sempre que
la seva condició clı ́nica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de manera
rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat de salut laboral del servei de
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prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del risc d’infecció per coronavirus i
emetrà un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc i protecció necessà ries.
El Pla Sectorial d'Universitats aprovat pel PROCICAT el 21 de juliol de 2021, a l'apartat Mesures sanitàries
i de prevenció, estableix que el personal especialment sensible enfront del SARS‐CoV‐2 podrà continuar
assistint a la feina sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les
mesures de protecció de manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat
de salut laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del risc
d’infecció per coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc i
protecció necessàries.
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
eccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans‐de‐desconfinament‐sectorials/Centres‐
docents/2021_07_21‐DRU_UNIVERSITATS‐CURS‐21_22.pdf
En conseqüència, les persones que es trobin compreses en alguna de les situacions descrites poden
demanar a (Responsable de Serveis Generals, Sra. Carme Navas) que es sol∙liciti al servei de vigilància de
la salut, l'avaluació de la seva situació des del punt de vista del risc per infecció del coronavirus.

8. NECESSITATS DE CONCILIACIÓ PER DEURES DE CURA A FAMILIARS
Les possibles necessitats de conciliació per deures de cura a familiars afectats per la COVID‐19 es regiran
pel previst al Pla MECUIDA recollit a l'article 6 del R.D.‐llei 8/2020, mentre estigui vigent, i per la resta de
normativa que pugui ser d'aplicació.
Davant l’inici del nou curs escolar 2021‐2022 en el context de pandèmia per la Covid‐19 i sense perjudici
de les decisions que pugui prendre el Consejo de Ministros en aquest àmbit, el Consell de Direcció de la
Fundació Blanquerna ha decidit: “Oferir als treballadors que tinguin a càrrec fills menors de 14 anys
(inclosos) en situació de quarantena, encara que no hagin estat diagnosticats de Covid‐19, la possibilitat
d’acollir‐se a fórmules de teletreball.”
El treballador (PDI o PAS) de la FCRI Blanquerna que es trobi en aquesta situació haurà d’enviar una
comunicació a la Cap de Serveis Generals de la Facultat (CarmeNF@blanquerna.url.edu) i aportar una
prova documental del fet (email de l’escola, certificat del CAP, etc.). Igualment, haurà d’avisar tan bon
punt s’aixequi la quarantena (amb el document pertinent, si n’hi hagués). Si la feina del treballador no
permetés el teletreball, el degà del centre estudiarà el cas particular per trobar fórmules personalitzades,
d’acord amb les necessitats del treballador i del centre (jornada compactada, reducció de la jornada
presencial, canvi de tasques, etc.).
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