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1. OBJECTE  

Aquest document s’elabora d’acord amb les instruccions que des del Ministerio de Sanidad es donen per a les 
actuacions dels Serveis de Prevenció en la situació d’alarma per SARS Cov-2: 

Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al SARS-CoV-2  

D’acord amb aquest procediment d’actuació, qualsevol presa 
de decisions sobre les mesures preventives a adoptar a la UB 
haurà de basar-se en informació recollida mitjançant 
l’avaluació del risc d’exposició, que es realitzarà sempre en 
consonància amb la informació aportada per les autoritats 
sanitàries i en el marc legal de la prevenció de riscos laborals. 

La present avaluació de riscos, específica per a aquesta 
situació, és d’aplicació al personal de la Universitat de 
Barcelona que accedeix als seus llocs de treball. 

Cal esmentar que aquest document no avalua l’activitat 
habitual que aquest personal porta a terme a les instal·lacions 
de la UB sinó que aporta els possibles factors de risc i mesures 
preventives per a minimitzar la possibilitat de contagi de 
COVID-19 que tot el personal que accedeix als centres ha de 
tenir presents. 

És important destacar que les mesures de prevenció detallades en aquest document són les que marquen les 
autoritats competents, i que, en cas de dubte, les pautes d’actuació correctes sempre seran les que es proposin 
des del Ministerio de Sanidad i des de la Generalitat, doncs aquesta situació excepcional per COVID-19 és 
competència de Salut Pública. 

Atenent a la informació disponible i a les mesures preventives aplicades a la Universitat de Barcelona des de 
l’inici de la situació d’alarma, es considera que les persones que duen a terme la seva activitat a les instal·lacions 
de la UB, es troben dins un escenari de BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ ó de BAIX RISC 

Partint d’aquesta premissa de Valoració de Risc d’Exposició Baix, es detallen a continuació en format de fitxa, 
les possibles situacions de risc i mesures preventives adoptades i/o proposades d’acord amb la informació que 
actualment es disposa. Es faciliten els enllaços a les fonts d’informació principals per tal que aquest document 
s’actualitzi de forma automàtica a les possibles modificacions que instrueixi el Ministeri o la Generalitat. 

D’acord amb el Pla de prevenció és responsabilitat de cada persona treballadora de la UB conèixer les normes 
de seguretat i fer un ús adequat dels recursos, mitjans i instal·lacions que la UB posa al seu abast, per això és 
molt important que llegiu detingudament aquest document d’avaluació de riscos i seguiu acuradament les 
mesures preventives que s’assenyalen. 
 
S’inclou al present document material informatiu i autoformatiu per a recordar com fer un ús correcte de la 
mascareta. 
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Si necessiteu algun aclariment o informació addicional,  poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu 
electrònic (ossma@ub.edu), i us assessorarem en tot el que estigui al nostre abast dins dels àmbits de la 
seguretat, salut i medi ambient. 
 

2. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 

Per a l'elaboració de l'avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV-2 (COVID-19), s'ha tingut en compte els 
següents documents i normes: 

• El Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició 
al SARS-CoV-2, i recomanacions, guies, directrius de bones pràctiques, etc. establerts pel Ministeri de 
Sanitat.  

• El RD 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
biològics durant el treball. 

L’actual Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició 
al SARS-CoV-2, únicament considera diferents nivells de risc en el cas de personal que estigui inclòs dins del 
grup de vulnerables (persones de 60 anys o més, immunodepimides per causa intrínseca o extrínseca i 
embarassades) i en funció de que amb motiu de la seva activitat puguin tenir  contacte amb pacients o usuaris 
malalts COVID-19. 

D’acord amb aquest procediment el personal UB, incloent al personal vulnerable, estaria dins d’un nivell de risc 
baix similar al risc comunitari. 

3. IDENTIFICACIÓ DE NIVELL DE RISC PER A PERSONAL VULNERABLE SEGONS LLOCS DE TREBALL 

D’acord amb el Procediment d’avaluació establert pel Ministeri de Sanitat, els llocs de treball que s’indiquen a 
continuació, en cas de ser ocupats per personal inclòs en el grup de vulnerables (persones de 60 anys o més, 
immunodeprimides per causa intrínseca o extrínseca i embarassades), estarien inclosos en el nivell de baixa 
probabilitat d’exposició. 
 

 
LLOCS DE TREBALL 

NIVELL DE RISC 
PERSONAL 

VULNERABLE (PV)1 

RISC 
D’EXPOSICIÓ 

PROFESSIONAL 
EXPOSICIÓ 

DE RISC 
EXPOSICIÓ 

DE BAIX 
RISC 

BAIXA 
PROBABILITAT 
D’ EXPOSICIÓ 

PAS en general NR1 No     

PDI en general NR1 No     

 
NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb pacients o usuaris malalts COVID-19. 
  

                                                           
1 Annex II-Guia d’actuació per a la Gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris del Procediment 
d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2. 
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https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11144-consolidado.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


 

 

 

LLOCS DE TREBALL QUE NO IMPLICA RISC D’EXPOSICIÓ PROFESSIONAL AL SARS-COV-2 

PAS I PDI  
Escenari: 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

RISC DE  
CONTAGI DE COVID-19 DESCRIPCIÓ  Responsable Termini 

Per incompliment o insuficiència 
de les mesures de prevenció 
establertes per les autoritats 
competents 

 
S’han establert, per part de les autoritats competents, diferents mesures de prevenció generals per a la prevenció de 
contagis durant la situació de pandèmia per COVID-19, que s’han de complir també durant el temps de permanència 
als centres de la UB 
 
 

Treballador/a 
presencial 

Continuat 
mentre duri 

la situació de 
pandèmia 

MESURES PREVENTIVES - ORGANITZATIVES 

Compliment de les mesures organitzatives institucionals: 
• Complir en tot moment amb les normes d’actuació que el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya estableixin. 
• Extremar les mesures de ventilació, higiene i distància de seguretat divulgades per a la prevenció de la propagació de la COVID-19. 

 
Es pot consultar informació addicional a les pàgines web del Departament de Salut i del Ministerio de Sanidad 

 
Personal afectat Personal que accedeix a centres i instal·lacions UB 

Nivell / Prioritat Alta  
Observacions  

  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/covid-19/
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm


LLOCS DE TREBALL QUE NO IMPLICA RISC D’EXPOSICIÓ PROFESSIONAL AL SARS-COV-2 

PAS I PDI  
Escenari: 

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

RISC DE 
CONTAGI DE COVID-19 DESCRIPCIÓ Responsable Termini 

Per incompliment de les 
mesures establertes per la UB 

La UB ha implementat les mesures de prevenció i protecció indicades per les autoritats per a garantir la seguretat i 
salut del personal que presta serveis presencials als seus edificis. 
Les mesures establertes s’adopten de forma continuada 
El personal té el dret de comunicar al servei mèdic si es troba en alguna situació de vulnerabilitat front a la COVID-19. 

Treballador/a 
presencial 

Continuat 
mentre duri 

la situació de 
pandèmia 

MESURES PREVENTIVES - MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS 

Compliment de les mesures de prevenció generals indicades per les autoritats competents: 
Tot el personal ha de seguir les normes indicades a continuació: 

• Complir en tot moment les mesures recollides a les resolucions del Rector i a les Instruccions de Gerència.
• El personal vetllarà per a que durant el desenvolupament de la tasca assignada no es generin riscos per a altres persones ni interferències amb altres tasques.
• Utilitzar els equips de protecció individual que es requereixin habitualment per al desenvolupament de la tasca a realitzar, i complementàriament afegir els elements o equips de

protecció necessaris (mampares, solucions desinfectants, mascaretes, etc.).
• Mantenir la màxima ventilació possible dels espais de treball.
• Mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1.5 m, o quan això no sigui possible, incorporació de barreres físiques.
• Realitzar una higiene de mans freqüent (aigua i sabó preferentment, o solucions alcohòliques si no és possible).
• Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos, i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).

Recomanacions per a l’ús de la mascareta (resolució del Rector de 24 d’abril de 2022): 
 

Per a les persones següents, continuar utilitzant la mascareta (preferiblement, de tipus FFP2): 
• Els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin persones vulnerables a la COVID-19 (persones embarassades, immunodeprimides o de més de

60anys), en qualsevol situació en què tinguin un contacte perllongat amb altres persones a una distància inferior a 1,5 metres.
• Les persones positives de COVID-19 amb simptomatologia lleu i que no requereixin una baixa laboral, i les persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.

 

Tota la comunitat universitària, continuar fent un ús responsable de la mascareta, independentment del manteniment de la distància interpersonal de seguretat i de la interposició de 
barreres físiques en la disposició dels espais de treball, especialment: 
 

• En activitats presencials grupals, com ara reunions o similars, que tinguin lloc en interiors ien què no estiguin garantides les condicions de ventilació o de distància mínima de seguretat.
• En espais docents en què no estiguin garantides les condicions de ventilació o de distància mínima de seguretat.
• En espais tancats o d’ús restringit, com ara els ascensors.
• En esdeveniments en què es prevegin aglomeracions.

Personal afectat Personal que accedeix a centres i instal·lacions UB 

Nivell / Prioritat Alta 

Observacions Recordeu: El virus no es transmet a través de la pell i, entre les persones sanes, l’ús de guants i mascaretes pot generar una falsa sensació de seguretat. Les mesures 
de prevenció més importants són: ventilació, rentat de mans freqüent, no tocar-se la cara amb les mans i mantenir les distàncies de seguretat.  



LLOCS DE TREBALL QUE NO IMPLICA RISC D’EXPOSICIÓ PROFESSIONAL AL SARS-COV-2 

PAS I PDI TASQUES GENERALS 

Escenari: 
BAIXA PROBABILITAT 

D’EXPOSICIÓ 

RISC DE 
CONTAGI DE COVID-19 DESCRIPCIÓ Responsable Termini 

Risc de contagi “in itinere” per 
insuficiència o incompliment 
de mesures establertes per als 
desplaçaments 

Les autoritats competents han establert diferents mesures obligatòries per als desplaçaments durant la situació de 
pandèmia per COVID-19. 

Treballador/a 
presencial 

Continuat 
mentre duri 

la situació de 
pandèmia 

MESURES PREVENTIVES EN DESPLAÇAMENTS I ACCIDENTS IN ITINERE 

Compliment de les mesures indicades per les autoritats competents: 
Tot el personal que accedeixi al seu lloc de treball de forma presencial, ha de seguir les normes indicades per les institucions corresponents: 

• En cas de desplaçament en vehicle privat. Des d’aquest enllaç podreu consultar la informació bàsica sobre transport i mobilitat que ha elaborat el Ministeri de Transports:
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/preguntas-mas-frecuentes

• En cas de desplaçament en transport públic. Des d’aquest enllaç podreu consultar la informació sobre metro i autobús publicada per:
o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): https://www.tmb.cat/ca/-/novetat-cuidem-nos
o Rodalies Renfe: https://www.renfe.com/es/es/cercanias/rodalies-catalunya

Personal afectat Personal que accedeix a centres i instal·lacions UB 

Nivell / Prioritat Alta 

Observacions 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/preguntas-mas-frecuentes
https://www.tmb.cat/ca/-/novetat-cuidem-nos
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/rodalies-catalunya



