PROTOCOL DE MESURES PER EVITAR CONTAGIS
Apel·lem a la vostra responsabilitat per tal que les mesures siguin efectives i evitar així
contagis, quarantenes i confinaments. Sense la responsabilitat individual de cadascú de
nosaltres serà impossible.
RESPONSABILITAT INDIVIDUAL EN EL MOMENT D’ACCEDIR A LA FACULTAT

Us demanem que en el moment d’accedir a la Facultat cadascú de vosaltres ha de poder
garantir que en els darrers 14 dies:
• No ha presentat cap simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No ha estat positiu de COVID19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.
• No ha estat en contacte amb cap persona que hagi donat positiu de COVID19 ni que hagi
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

I a més, us demanem que:
• Us prengueu la temperatura abans de sortir de casa per anar a la Facultat i que, en
cas de tenir febre o qualsevol dels símptomes compatibles amb la COVID19, us quedeu
a casa.
• Informeu a la Facultat en el cas de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en el vostre
entorn familiar. Es pot fer la comunicació mitjançant el correu
covid.economia.empresa@ub.edu.
MESURES D’AFORAMENT, ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LES AULES I ESPAIS DE LA FACULTAT

Aforament de les aules
Els estudiants de primer curs de Grau (excepte els grups GIE) seguiran les classes una setmana
físicament a la Facultat i l’altra setmana en remot des de casa, per poder garantir les distàncies
de seguretat establertes per les autoritats sanitàries, atès que l’aforament de les aules està
restringit al 50% de la seva capacitat.

Per tal d’ordenar l’assistència física i l’assistència online a les classes, la setmana del 22 de
febrer començaran presencialment els estudiants de DNI imparell i després amb freqüència
quinzenal (setmana sí, setmana no) i la de l’1 de març els de DNI parell, i després també amb
freqüència quinzenal.
El professorat impartirà les seves sessions presencialment com és habitual, però amb la meitat
d’estudiants a l’aula i l’altra meitat seguint la classe en streaming des de casa (tots ells en
sincronia). La Facultat ha dotat les aules dels mitjans tècnics necessaris (webcams i micròfons)
per a retransmetre les classes en streaming (via BB Collaborate ).

Accés a les aules
Consulteu el web de la Facultat l’aula assignada i estigueu pendents dels canvis que es puguin
produir.

És convenient que arribeu a la Facultat amb marge suficient per evitar aglomeracions.
Recomanem un trànsit àgil a les entrades i sortides a les aules, i no romandre pels passadissos.
Per a facilitar el trànsit d’estudiants s’utilitzaran tots els accessos disponibles dels dos edificis
de la Facultat.
Edifici 690:

Consta de cinc accessos: dos des de l’entrada principal d’Avinguda Diagonal (dreta i esquerra)
i tres accessos més des dels carrers Keynes, Alfambra i Trias i Giró.

Es recomana utilitzar-los en funció de l’aula de destí, segons les indicacions següents:
 Aules 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 i 1009: Accés Alfambra.
 Aules INF 1001, INF 1002, INF 1003 i INF 1004: Accés Alfambra.
 Aules 1010, 1011, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 i 1107: Accés Trias i Giró.
 Aules 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021: Accés Diagonal
dreta.
 Aules 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, Sala de Recepcions: Accés Keynes.
 Aules INF 1005, INF 1006, INF 1007, INF 1008, INF 1009 i INF 1010: Accés Diagonal
dreta.

Edifici 696:

Consta de tres accessos: l’entrada principal d’Avinguda Diagonal i dos més al carrer Alfambra
(1 i 2).

Es recomana utilitzar-los en funció de l’aula de destí, segons les indicacions següents:
 Aules 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005: accés Alfambra 2.
 Aules 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015: Accés Alfambra 1.
 Aules 2016, 2017, 2018, 2020 i aules de pisos superiors 2101, 2102, 2103, 2201, 2202,
2203, 2204, 2205, 2206, 2301, 2302, 2303, 2304: Accés Diagonal.
 Aules INF 2001, INF 2002, INF 2003, INF 2004 i INF 2005: Accés Diagonal.

Circulació per la Facultat entre sessions de classe

Pel que fa a trànsit intern per la Facultat, si cal canviar d’aula entre classe i classe es recomana
seguir l’itinerari més curt.

Si no cal fer canvi d’aula, es recomana que els estudiants es mantinguin dins les aules, amb la
mascareta i mantenint la distància de seguretat, i que només se surti de l’aula per a anar al bany.

No es permetrà als estudiants que romanguin pels passadissos de la Facultat. Els accessos,
entrades i sortides, hauran de ser el més àgils possible.
Si cal fer alguna trobada entre estudiants, es recomana que es faci a l’exterior de les
instal·lacions, on la circulació de l’aire és superior, tot i que l’ús de biblioteques i sales d’estudi
segueixen a disposició amb cita prèvia i respectant les mesures de seguretat pertinents.

Utilització de les aules i altres espais de la Facultat
•
•
•

•

•
•

•
•

S’han marcat quins seients es poden utilitzar a les aules. Respecteu aquesta distribució
per mantenir la distància de seguretat que exigeixen les autoritats sanitàries.
És convenient seure sempre al mateix lloc durant el dia mentre sigueu a la mateixa aula.

Cadascú ha de ser responsable de netejar-se les mans i el seu espai (taula, teclat ratolí en
cas d’aula d’informàtica) quan l’ocupi per primera vegada cada dia. A tal efecte hi haurà
líquid desinfectant i paper per fer-ho.
El professorat podria passar llista dels assistents a classe amb un Codi QR via el Campus
Virtual. Disposar d’aquesta informació d’assistència pot permetre identificar els contactes
estrets en cas de positiu de COVID19 i fer l’oportuna comunicació, per tal que es posin en
quarantena i segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries.
A classe, i en tot moment dins la Facultat, serà obligatori dur la mascareta posada, tant per
part del professorat com per part dels estudiants.

Les finestres i les portes de les aules es mantindran obertes el màxim de temps possible
per garantir la ventilació. Això implica que no es pot fer soroll als passadissos. Eviteu
romandre als passadissos.
La Biblioteca i les sales d’estudi seran accessibles només en els horaris en els què la
Biblioteca estigui oberta i sempre amb cita prèvia.
Les sales menjador no es podran utilitzar.

