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Barcelona,  18  de  maig  del  2020  

  
  
  
Benvolguda,  benvolgut,  
  
T'adjunto  a  aquest  correu  una  presentació  que  podràs  trobar  en  català  i  castellà,  de  les  
mesures  preventives  generals  a  seguir  en  el  cas  que  t'hagis  d'incorporar  al  lloc  de  
treball  en  els  propers  dies.  En  concret,  la  presentació  (que  compleix  el  doble  objectiu  
informatiu  i  formatiu)  tracta  els  aspectes  següents:  
  
-  Com  es  transmet  el  coronavirus  
-  Símptomes  
-  Casos  en  els  que  has  d'evitar  el  desplaçament...  (símptomes,  contactes  i  personal  
especialment  sensible)  
-  Abans  de  sortir  de  casa:  rentat  de  mans,  ús  de  les  mascaretes,  com  treure's  els  
guants  
-  Desplaçaments:  a  peu,  en  bicicleta,  en  moto,  en  patinet,  en  cotxe  (neteja  del  vehicle),  
en  transport  públic  col·lectiu,  en  taxi  o  VTC  
-  En  el  centre  del  treball:  bones  pràctiques  
-  Recomanacions  en  arribar  a  casa  
-  Impacte  psicològic  
  
versió  catalana:  https://prevencion.asepeyo.es/covid-19-
catalan/story_html5.html?lms=1    
  
versió  castellana:  https://prevencion.asepeyo.es/covid-19/story_html5.html  
  
Pel  que  fa  a  les  mesures  específiques,  estem  treballant  procediments  aplicables  a  
determinats  llocs  de  treball  i,  s'informaran  a  les  persones  implicades  de  forma  
individual.  
  
Arran  d'alguna  consulta  rebuda  en  relació  a  la  comunicació  del  personal  
especialment  sensible,  us  aclarim:  
  
El  fet  de  comunicar  l'especial  sensibilitat  és  una  obligació  legal  per  a  qui  li  és  
requerida  la  presència  a  la  UPC  o,  la  sol·licita  voluntàriament.  Té  l'objectiu  
d'identificar  si  es  necessiten  mesures  complementàries  o  específiques  per  a  personal  
amb  aquesta  especial  sensibilitat.  

Fer  la  obligada  declaració  de  persona  especialment  sensible  en  cap  cas  significa  que  
no  es  pugui  anar  a  treballar  presencialment  o  que  sigui  una  condició  per  a  no  treballar  
presencialment,  si  el  certificat  d'aptitud  mèdica  així  ho  manifesta.  A  la  UPC  hem  
establert  que  els  plans  d’activació  d’activitat  acadèmica  i  de  suport  (a  fer  per  les  unitats  
acadèmiques  i  funcionals)  hauran  de  preveure  que  les  persones  amb  especial    



	  
  

sensibilitat  puguin  continuar  la  seva  tasca  de  forma  no  presencial,  sempre  que  
aquestes  persones  ho  sol·licitin.  

Us  continuarem  mantenint  informats  dels  aspectes  que  considerem  essencials  per  
anar  fent  aquest  retorn  progressiu  a  l'activitat  presencial.  

  


