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Introducció
Aquest protocol ha estat redactat tenint en compte el Pla de Contingència de la
Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària provocada per la covid-19 i no exclou
futures mesures de caràcter general que hi puguin aparèixer.

Àmbit d’aplicació
Les mesures establertes són d’obligat compliment per a totes les persones que facin
ús dels espais i equipaments del taller de metall de la Facultat de Belles Arts.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que s’estableixin en aquest protocol es
considera una falta greu i pot donar lloc a l’exigència de les responsabilitats
disciplinàries pertinents.
La manca de seguiment de les instruccions de distància i higiene pot comportar, a
instàncies del mestre de taller encarregat de l’espai, la suspensió de l’activitat o
l’expulsió del taller de metall.

Mesures generals pels espais del taller de metall
No podrà accedir als espais dels tallers de metall cap persona que pateixi qualsevol
simptomatologia compatible amb la Covid-19.
L’ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI PER A TOTES LES USUÀRIES I EN TOT MOMENT.
Només es podrà accedir al taller de metall amb CITA, enviant un correu a
tallerdemetallbbaa@ub.edu

Els alumnes són responsables de portar els seus propis Equips de Protecció Individual
(EPI): mascaretes, botes de seguretat i granota, ulleres de protecció obligatòria i
guants. La resta de materials de protecció i seguretat estaran disponibles als espais
dels tallers d’escultura.
LES PERSONES USUÀRIES HAURAN D’ACCEDIR ALS TALLERS AMB ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
POSATS.
No es permetrà que es canviïn en els mateixos tallers.
Les bosses, abrics o altres pertinences s’hauran de guardar als armariets personals.
ABANS D’ACCEDIR AL TALLER DE METALL CAL DESINFECTAR-SE LES MANS AMB GEL
HIDROALCOHÒLIC.
Les mans s’han de rentar amb freqüència amb aigua i sabó. Les mans s’eixugaran
amb paper d’un sol ús que es llençarà al contenidor preparat per a aquesta finalitat.
El registre d’assistència és obligatori sempre que s’accedeixi a un dels espais dels
tallers d’escultura durant més de 15 minuts. El professorat responsable coordinat
amb els mestres de taller faran el registre de noms, data i franja horària i portaran un
arxiu unificat d’aquests registres als tallers.
L’ACCÉS ALS TALLERS ESTÀ LIMITAT PER L’AFORAMENT MÀXIM PERMÈS DE 7 PERSONES AL
TALLER DE METALL I DE 3 PERSONES A LA ZONA D’ACABATS.
No es poden compartir materials, eines o equipaments sense una prèvia desinfecció.
Un cop acabada l’activitat, cada persona netejarà la seva zona de treball mitjançant
una solució desinfectant, que trobarà disponible en envasos polvoritzadors a cada un
dels espais del taller.
Hi haurà material de desinfecció i cartells indicadors per a fer un ús i neteja adequada
dels diferents equipaments.
Cal evitar aglomeracions als passadissos, i respectar sempre la distància de seguretat
de 1,5m.
Cal seguir en tot moment les instruccions de senyalització existents a cada espai de la
facultat com ara els circuits establerts per a la circulació (entrada i sortida dels usuaris)
o bé les limitacions d’aforament per a cada espai o equipament.
En cas que una persona usuària del taller inicií simptomatologia compatible amb
la Covid-19 durant la seva activitat als tallers, ha de comunicar-ho a la responsable
de l’activitat i desplaçar-se al seu domicili. Un cop allà, ha d’avisar a les professionals
sanitàries del Servei Mèdic de l’OSSMA (medicinadeltreball.ossma@ub.edu ) i a les
autoritats sanitàries corresponents (CAP, 061), i seguir les seves instruccions. La
persona de la UB responsable a la qual ha informat la persona afectada, també s’ha
de posar en contacte amb el Servei Mèdic de l’OSSMA, i comunicar la situació al/la
mestre/a de taller i al coordinador/a, cap de secció o director/a de departament.

