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SANITÀRIA PER CORONAVIRUS (COVID-19)
Davant la situació causada pel COVID-19, la Universitat de Barcelona informa que:


A hores d’ara, es manté la situació de normalitat a la UB i es recomana atendre les
informacions i seguir les recomanacions que facilita el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya a través del Canal Salut.



S’ha elaborat un protocol d’actuació per si es donés el cas d’alerta sanitària a la Universitat
de Barcelona. Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l’evolució de la situació
i de la nova informació de què es disposi.



S’ha obert un espai web on es poden trobar el protocol esmentat, els documents oficials més
importants i les notícies més rellevants que es vagin produint en relació amb el COVID-19 i
la institució universitària (https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html).



S’ha obert un compte de correu (info-coronavirus@ub.edu) per poder atendre possibles
consultes dels membres de la comunitat universitària.

En el cas particular dels Colꞏlegis Majors Penyafort-Montserrat, Ramon Llull i Sant Jordi cal afegir
les següents consideracions, en revisió permanent:
1. La directora és l’única interlocutora autoritzada en relació amb les actuacions derivades
d’aquest protocol. Qualsevol comunicació sobre el tema amb les autoritats universitàries,
amb el personal, amb els colꞏlegials, amb les seves famílies, amb les autoritats sanitàries
o altres institucions és la seva competència exclusiva. Si ho troba escaient podrà delegar
aquesta competència per a actuacions concretes i sempre de forma explícita. En tots els
casos, no es podrà donar informació de cap mena a ningú, llevat de la que indiquin les
autoritats sanitàries.
2. La directora seguirà sempre les instruccions de les autoritats sanitàries i informarà al
Rector en tot moment i seguirà sempre les seves indicacions. El Rector és l´únic òrgan
de la Universitat de Barcelona competent per acordar l’aplicació de les mesures que
indiquin les autoritats sanitàries en relació a aquesta alerta.
Mesures preventives
3. Es contactarà amb les Mútues responsables de prevenció de riscos del personal propi
(MAZ Penyafort-Montserrat i Ramon Llull/Mutua Montañesa per al Sant Jordi), per a què
avaluïn de nou el risc associat a cada lloc de treball en cas que es produeixi alguna
situació de confinament i/o infecció per COVID-19. S’informarà a la representació dels
treballadors.
4. S’establirà un protocol de coordinació amb les empreses proveïdores de serveis per
adaptar l’avaluació de riscos laborals a la nova situació i garantir la seguretat dels
treballadors d’aquestes empreses.
5. S’establirà un protocol de coordinació amb les empreses proveïdores de serveis per
garantir en tot moment l’atenció als membres de la comunitat.
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6. Es posaran cartells per tots els centres amb les recomanacions bàsiques de les autoritats
sanitàries.
7. En el cas de l’edifici Ramon Llull, donada la manca de banys privats, queda suspesa
immediatament qualsevol tipus de reserva per a estades temporals.
8. Si algun treballador té alguna informació que considera que pot ser rellevant per al cas li
comunicarà immediatament a la directora
via el seu correu electrònic
direcció_penyafort@ub.edu
9. Si algun colꞏlegial o treballador propi o aliè presenta símptomes compatibles amb la
malaltia la directora li demanarà que truqui al 061 per a rebre informació sobre el
procediment a seguir. Si el presumpte afectat no vol fer-ho, la directora avisarà als
Serveis Mèdics de la Universitat de Barcelona (OSSMA).
10. En funció de l’evolució de l’alerta, es considerarà la cancelꞏlació d’activitats que impliquin
desplaçaments del personal o dels colꞏlegials.
Si es produeix algun cas d’infecció:
11. La planta d’habitacions per a transeünts del CMU Penyafort es tancarà al públic aliè al
colꞏlegi i es reservaran les habitacions per a emergències.
12. Com a mesura preventiva, es suspendran immediatament les activitats amb presència
de persones alienes a la comunitat colꞏlegial.
En cas de tancament/confinament ordenat per l’autoritat sanitària:
13. La UB vetllarà per l’assistència bàsica a les persones que romanguin a l’edifici
14. Es garantirà la continuïtat de les actuacions administratives i de manteniment
absolutament imprescindibles. (nòmines, ascensors, seguretat, …)

Aquest protocol es publicarà a la web dels colꞏlegis majors i també de la Universitat de Barcelona,
i es mantindrà en vigor mentre estigui activada l’alerta sanitària per la malaltia produïda pel nou
coronavirus (COVID-19)
Barcelona, 4 de març de 2020
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