MESURES DE SEGURETAT curs 2020-21

Facultat de Dret
Soc estudiant. Què cal saber?
Accés a la facultat i desplaçaments per espais comuns


L’ús de mascareta és obligatori en tot moment, tant a l’interior com a l’exterior.



La mascareta ha de cobrir nas i boca perfectament.



Mantingues la distància de seguretat d’1,5 m en tot moment. Evita les aglomeracions
en passadissos, vestíbuls, i, fins i tot, en espais oberts.



Renta’t i desinfecta’t les mans quan entris a l’edifici amb gel hidroalcohòlic, i
freqüentment durant la jornada, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.



Respecta els recorreguts d’entrada i sortida i els de pujada i baixada, aquests sempre
per les escales. Els ascensors són d’ús exclusiu per a persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda.

Indicacions per a l’accés i l’estada a l’aula


Renta’t i desinfecta’t les mans amb gel hidroalcohòlic quan entris i surtis de l’aula.



La docència impartida a l’aula pot ser presencial o en modalitat mixta En aquest segon
cas, cal assistir al subgrup que el professorat ha assignat. Les aules disposen dels
recursos tecnològics adequats per garantir una bona comunicació i participació de tots
els estudiants, tant per als que us trobeu de manera presencial a l’aula com per als que
us connecteu des de casa o altres espais alternatius, mitjançant BB Collaborate
(Campus Virtual).



Entra a l’aula individualment, de manera ordenada, i ocupa només els seients
disponibles. Conserva el mateix seient.



Les aules es netegen i desinfecten dues vegades al dia (matí i migdia), i es ventilen
entre classes.



La teva estada a la facultat s’ha de restringir a l’assistència a classe i limitar-se a l’espai
on estigui programada l’activitat docent. Els espais comuns -com són sales polivalents,
biblioteca i altres- tenen un aforament limitat. És important que no estiguis més temps
del necessari a l’edifici, i sempre que sigui possible surtis a l’exterior. Evita les
aglomeracions.



No està permès menjar ni beure dins de l’aula ni en cap altre espai, excepte en les
zones habilitades.



Evita compartir material, i si ho has de fer desinfecta’l abans i després



Si no compleixes les mesures de seguretat, pots ser expulsat/da de l’aula.

Estudiants amb sospita COVID-19. Què cal fer?


Si tens simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per
respirar, o altres), no has de venir a la facultat. Contacta amb el 061 o amb el teu CAP
de referència. És imprescindible que ho comuniquis a covid.dret@ub.edu



Si has estat en contacte estret amb un cas de COVID-19 positiu en els 10 dies anteriors,
no has de venir a la facultat fins finalitzada la quarantena. Contacta amb el 061 o amb
el teu CAP de referència. És imprescindible que ho comuniquis a covid.dret@ub.edu



Si els símptomes apareixen mentre et trobes a la facultat, dirigeix-te al teu domicili. Si
has d’esperar ves al punt d’informació on t’indicaran un espai d’aïllament.
Posteriorment contacta amb el 061 o amb el teu CAP de referència. És imprescindible
que ho comuniquis a covid.dret@ub.edu



En tot aquest procés es preservarà la confidencialitat.

Estudiants de risc
Si estàs inclòs en el grup de persones vulnerables enfront de la COVID-19, consulta el teu
metge abans de l’inici de les classes per assegurar-te que pots assistir presencialment.
Comunica qualsevol incidència o necessitat a la cap d’estudis o al coordinador de màster.

Document susceptible de ser modificat en funció de les directrius de les autoritats sanitàries.

