MESURES DE SEGURETAT PROFESSORAT

Facultat de Dret
Accés a la facultat i desplaçaments per espais comuns


L’ús de mascareta, que ha de cobrir nas i boca, és obligatori en tot moment i en tots els
espais de la facultat.



Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 m en tot moment. Eviteu les aglomeracions
en passadissos i vestíbuls.



Cal respectar sempre els circuits marcats. Utilitzeu preferentment les escales. Si utilitzeu
l’ascensor, feu-ho individualment.



Disposeu de gel hidroalcohòlic a l’entrada dels edificis, als passadissos i a les aules i
laboratoris.



La neteja i desinfecció de vestíbuls i passadissos és diària.

Seguretat a les aules


Recordeu rentar-vos i desinfectar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir
de l’aula.



L’ús de mascareta es obligatori en tot moment.



Les aules es netegen i desinfecten matí i migdia, i es ventilen entre classes. El professorat
ha de comprovar que les finestres estiguin obertes abans de sortir.



El professor demanarà al punt d’informació el micròfon i l’haurà de tornar en acabar la
classe. L’aparell es desinfectarà en una càmera UV, i portarà una funda d’un sol ús. En cap
cas es proporcionarà un dispositiu que no hagi estat desinfectat.



El professorat disposarà de paper i solució hidroalcohòlica per desinfectar la taula, teclat,
ratolí, etc., sempre aplicant-la amb un paper, i mai directament sobre els aparells. També es
disposarà d’una paperera amb tapa per llençar el paper utilitzat.



L’ocupació prevista de les aules és com a màxim del 50% de l’aforament, i els seients que
NO s’han d’ocupar estan marcats amb una etiqueta.



El professorat és l'autoritat dins de l'aula. L'incompliment per part dels alumnes de les
mesures de seguretat establertes pot comportar l'expulsió de l'aula o la suspensió de
l'activitat.

Sospita de COVID-19. Què cal fer?


Si teniu simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar,
o altres), no heu de venir a la facultat. És imprescindible que contacteu amb el 061 o
amb el vostre CAP de referència i que ho comuniqueu a covid.dret@ub.edu.



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



Si els símptomes apareixen mentre esteu a la facultat, dirigiu-vos al vostre domicili. Si
heu d’esperar, al punt d’informació us indicaran un espai d’aïllament. Posteriorment, és
imprescindible que contacteu amb el 061 o amb el vostre CAP de referència i que ho
comuniqueu a covid.dret@ub.edu.



La facultat ho comunicarà a l’OSSMA. En cada cas s’adoptaran les mesures necessàries
segons les seves indicacions.



En tot aquest procés es preservarà la confidencialitat.

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

