PROTOCOL DE SEGURETAT PER LA GESTIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA FACULTAT
DE CIÈNCIES DE LA TERRA, TARDOR 2020
Aquest document té la finalitat de donar pautes d’actuació per a la prevenció de
contagis de la COVID-19 en les activitats docents que es realitzaran a la Facultat
de Ciències de la Terra durant el curs acadèmic 2020-21. Recull les actuacions
adoptades dins del marc del Pla de Contingència de la UB i les recomanacions
de la resolució PROCICAT. Aquest protocol està subjecte a les modificacions
pertinents que puguin adoptar-se en funció de com evolucioni la situació de la
pandèmia i/o les instruccions i recomanacions de les autoritats sanitàries
competents.
Les directrius responen a la recomanació de la UB de planificar una docència
mixta en el primer semestre del curs 2020-21 i a la previsió de poder impartir part
de la docència de forma presencial amb mesures de protecció personal i
distanciament.
Les persones responsables de la docència, professorat, coordinadors, caps
d’estudis i equip deganal, així com el PAS i l’estudiantat, han de vetllar pel
respecte a les mesures implementades per reduir tant com sigui possible la
transmissió del virus.
Recomanacions bàsiques generals
•
•
•

•

Les persones (alumnat, professorat, PAS i personal d’altres empreses externes a la
UB) amb símptomes clars compatibles amb la COVID-19 no han d’accedir al centre.
Limitar la concentració de grans grups de persones i respectar sempre la distancia
física interpersonal de seguretat.
Totes les persones presents al centre han d’utilitzar mascareta en tot moment mentre
romanguin tant a l’interior com a l’exterior del centre docent. No estan obligades al seu
ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria, i ho
justifiquin documentalment, en aquest cas es recomana usar pantalla facial.
Totes les persones presents al centre docent han de tenir en compte les mesures
bàsiques d’higiene: rentat freqüent de mans (aigua i sabó preferentment, o gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats)

Persones que presenten simptomatologia i contactes
Les persones no podran accedir al centre, si es troben en alguna de les situacions
següents:
• Aïllament domiciliari amb símptomes compatibles (febre > 37,3°C, tos continuada o
persistent, dificultat respiratòria, malestar general) o diagnòstic positiu amb la
COVID-19.
• Període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb algun cas
sospitós o confirmat de COVID-19.
Si durant el desenvolupament de l’activitat docent a la universitat alguna persona presenta
simptomatologia compatible amb la COVID-19, ha d’avisar al/la tutor/tutora/cap i a l’agent
COVID del centre a traves del mail covid.ccterra@ub.edu, i marxar a casa, on s’aïllarà. Si
s’ha d’esperar alguna estona abans de marxar de la facultat, es dirigirà al punt
d’informació on l’indicaran la sala per esperar en aïllament. Posteriorment haurà de
contactar amb el 061 o el centre d’atenció primària més proper, i avisar al Servei Mèdic de
la UB a l’adreça electrònica medicinadeltreball.ossma@ub.edu. Totes les dades personal
seran tractades de manera confidencial.

Mesures Organitzatives de seguretat en aules i laboratoris


L’estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis han de portar la mascareta
en tots els espais de la Facultat.



S’intensificaran les mesures de neteja i desinfecció a les zones comunes i les aules a
través del procediment de neteja i desinfecció corresponent, en coordinació amb la unitat
de manteniment i l’empresa de neteja.



Els accessos i les sortides de les aules han de ser ordenats: els alumnes esperaran
(preferentment a l’aire lliure) i el professor els avisarà per que vagin entrant en grups
petits mantenint la distància. Cal mantenir en tot moment, també a les entrades i sortides,
la distància de seguretat de 1,5 metres, i la mascareta. Cal evitar aglomeracions en
passadissos i lavabos.



El professorat serà especialment escrupolós amb la puntualitat a l’acabar les classes per
donar temps a fer totes les maniobres de neteja i trasllat. L'alumnat serà també puntual en
l’inici de les classes.



S’evitarà fer soroll als passadissos i a les zones que limiten amb les aules a l’exterior per
evitar molestar la docència sobretot tenint en compte que les finestres i les portes estaran
obertes.



L’alumnat, sempre que sigui possible, assistirà sempre al mateix grup de classe i seurà al
mateix lloc durant un mateix dia. El professor pot comprovar-ne la identitat. Les aules
tenen taules senyalitzades amb un gomet de color que indica que només es poden
utilitzar aquestes localitats (per mantenir distància entre l’alumnat que està assegut a
classe). Les cadires han d’estar situades enfrontades als gomets.



Als espais comuns i aules hi haurà gel o solució hidroalcohòlica (també sabó i paper a les
aules que tenen pica) per rentar-se les mans abans i desprès de classes i per tal que
l’estudiantat pugi netejar la superfície de la taula abans d’iniciar la classe Cada aula
tindrà una paperera contaminats. Les aules es ventilaran obrint sempre que es pugui les
finestres, com a mínim entre classes. Seguin les indicacions de l’àrea d’Infraestructures i
Serveis, en algunes aules s’activarà la climatització amb les finestres obertes per evitar la
recirculació de l’aire de l’interior de l’aula o laboratori.



El professorat, alumnat o el PAS que es consideri especialment susceptible, o per
l’activitat s’hagi apropar a menys d’un metre a les persones pot utilitzar, a més de la
mascareta, una pantalla facial que en el cas de professors i PAS serà facilitada per la
universitat.



Si en el desenvolupament de classes pràctiques les activitats obliguen a apropar-se més
d’un metre caldrà fer un registre dels participants a la pràctica que guardarà el professor
en custodia fins a finals de curs.



Material d’ús compartit a les pràctiques. La neteja de material que ha d’estar en contacte
directe amb l’alumnat i professorat (ordinador, estereoscopis, microscopis, lupes, mostres
de mà, etc. …) abans i després de les pràctiques ha de ser escrupolosa. En el cas dels
microscopis, estereoscopis i lupes, les aules disposaran de solucions d’alcohol i draps (o
similars) per a què els usuaris els netegin seguint les instruccions del professor a l’aula
abans de ser utilitzats per una altra persona. En el cas de material amb òptica

(microscopis, lupes i estereoscopis) l’alumnat portarà també ulleres de seguretat.
L’estudiantat passarà desinfectant pel material comú, també teclat i ratolí en aules
d’informàtica al final de cada sessió de pràctiques. En el cas de manipulació de mostres
de mà, làmines primes, etc- caldrà ser molt escrupolós amb la neteja de les mans abans,
durant i després de la pràctica.


El professorat és l’autoritat dins de l’aula o laboratori i pot, en benefici mutu dels
assistents, reforçar les indicacions de les mesures preventives establertes o, en cas
d’incompliment, suspendre l’activitat. El professorat ha de tenir en compte que ha de
donar exemple a l’estudiantat i per tant portar la mascareta ben posada i rentar-se i
desinfectar la seva taula en entrar i sortir de classe.


La manca de seguiment de les instruccions de distància i higiene pot comportar, a
instàncies del professorat responsable de l’activitat, l’expulsió de l’aula o laboratori
docent, o la suspensió de l’activitat, sense perjudici de les conseqüències disciplinàries
que s’estableixin per l’incompliment. En el cas de necessitat d’aplicació de mesures com
la descrita, es posarà en coneixement de la Coordinació de l’assignatura, així com a la
Direcció de la unitat acadèmica, per tal d’emprendre les mesures que corresponguin.

Sortides de camp
 Sortides de camp. Les sortides de camp es portaran a terme seguint la normativa vigent
de sanitat. A més els grups de camp seran, sempre que sigui possible, estables i reduïts.
Ús dels ascensors
•

Només es farà ús de l’ascensor si és estrictament necessari i es limitarà a una persona (si
és necessari a un acompanyant, amb ús obligatori de mascareta).

Aforament i distància de seguretat
•

L’aforament de l’aula vindrà donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 1,5 metres
entre persones/2,5m2 per persona (valor més conservatiu). L’aforament de cada aula
estarà indicat a la porta d'accés. En aquells casos que calgui escurçar aquesta distància
per tractament de mostres, interacció amb companys o amb el/la professor/a, etc.,
s’haurà de portar un registre dels assistents a cada sessió que guardarà en custodia el/la
professor/a coordinador/a de cada assignatura fins a finals de curs.

Ventilació, i desinfecció i neteja de les instal·lacions de la Facultat
•
•
•
•

Es ventilaran les aules sempre que sigui possible i abans i després de fer classes o de
manera continua.
Si s’han d’utilitzar aules i laboratoris amb ventilació mecànica, s’haurà de proporcionar
renovació d’aire i se seguiran les instruccions del Pla de contingència de manteniment de
l’Àrea d’Infraestructures i Serveis malgrat que impliqui mantenir finestres obertes.
Les aules, passadissos, ascensors i lavabos, es netejaran i desinfectaran cada dia com a
mínim un cop seguint les directrius del Pla de Contingència de Manteniment.
En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les
superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, cadires,
passamans, penjadors, i altres elements de similars característiques.
Mesures higièniques
Aules i zones comunes

Disponibilitat de solució hidroalcohòlica en l’accés al centre docent i als passadissos dels
diferents edificis.
•

Tothom s’haurà desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’accedir a la Facultat.

•

L’alumnat i professorat s’haurà de rentar les mans o usar gel hidroalcohòlic a l’entrar
i sortir de l’aula o laboratori.

•

Als accessos al centre docent i a les aules, es disposaran papereres, si pot ser
amb tapa i pedal, com a recipients per llençar-hi el material de rebuig (paper eixuga
mans, etc...).

Ús dels lavabos
•
•

Els lavabos disposaran de sabó per al rentat de mans i gels o solucions hidroalcohòliques
o desinfectants amb activitat viricida per netejar els WC.
L’aforament dels lavabos s’indicarà a la porta d'accés. La mascareta segueix sent d’ús
obligatori en els lavabos.
Informació addicional:

Com s’ha de posar i treure la mascareta?
https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/documentos/pdfs/Como
-usar-la-mascarilla.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks
Quan cal rentar-se les mans?
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans i després d'anar al lavabo.
A l’entrar a la facultat i a les aules o laboratoris
Després de mocar-se, tossir o esternudar.
Abans de menjar qualsevol aliment.
Cada cop que manipulem escombraries, diners, cartrons, etc.
Després de tocar baranes d'escales públiques o les barres del transport públic.
En arribar a casa
I sempre que les mans estiguin brutes.
Com cal rentar-se les mans?

•

Les mans s’han de rentar amb aigua i sabó preferentment (o amb solucions alcohòliques,
si no és possible), fins a l’alçada dels canells, amb moviments de fricció i rotació. Cal
fregar bé palmell contra palmell, i posar el palmell de la mà dreta sobre el dors de
l’esquerra i viceversa. S’han d’entrellaçar els dits, per netejar bé els espais que hi ha
entre ells, i rentar el dors dels dits contra el palmell oposat amb els dits travats. A
continuació i amb moviments rotatoris, cal fregar bé els polzes mitjançant la mà contrària
i, posteriorment, les puntes dels dits d’una mà sobre el palmell de l’altra mà, fent especial
èmfasi a les ungles. Finalment, cal esbandir les mans sota el raig d’aigua i eixugar-les
amb una tovallola neta o un paper d’un sol ús.
Tossir o esternudar

•

Cal fer-ho cobrint-se el nas i la boca amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del
colze i rentar-se les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques).

