'Mesures preventives específiques per fer front a
la COVID-19 a adoptar en la reincorporació
presencial als llocs de treball dirigides al PDI”
FAQS PDI 20 i 22 de juliol de 2020
S’ha de dur mascareta durant la docència en aula i/o laboratori?
El pla sectorial d’Universitats (Departament d’Empresa i Coneixement), document
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 29 de juny de 2020 està pendent
d’actualització per l’entrada en vigor de la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per
la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
Mentre no s’actualitzi el pla sectorial d’Universitats de cara a l’inici del curs acadèmic
2020-2021, amb les condicions actuals i la situació d'evolució de la pandèmia, per la
garantia de la seguretat del PDI en l'activitat de docència, el Servei de Prevenció
recomana una mascareta FFP2 o equivalent per impartir docència presencial atès que
és l'únic tipus de mascareta que protegeix a la persona d'agents externs. El Servei de
Prevenció és conscient de la dificultat d’impartir docència amb mascareta de qualsevol
tipus i en cas de confirmar-se pel PROCICAT en el moment que s’iniciï el curs acadèmic
2020-2021, s’haurà d’avaluar en quines condicions.
S’ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, en general.

S’ha de dur mascareta als despatxos compartits?
D’acord amb la Resolució SLT/1648/2020 i aclariments posteriors no és necessari l’ús de
mascareta de protecció sempre que la persona estigui en el propi lloc de treball
asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat i amb totes les mesures
necessàries. En qualsevol altra situació la mascareta és obligatòria.
S’ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, en general.

S’ha de dur mascareta en despatx propi d’ús individual?
No és necessari l’ús de mascareta de protecció si l’ús del despatx propi és individual,
amb la porta tancada.

En el cas que accedeixi una altra persona al despatx, caldrà utilitzar mascareta de
protecció.

De quin tipus són les mascaretes que s’estan distribuint amb el logo UPC?
Aquestes mascaretes són de tipus higièniques reutilitzables que compleix amb la Norma
UNE 0065-2020 i que ha estat validada per l’INTEXTER-UPC.
Trobareu tot la informació relativa a aquestes mascaretes a
https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament/mascareta

El material necessari (mascaretes, gel, etc.) el facilitarà la UPC?
La UPC facilitarà tot el material necessari per a la seguretat del PDI en front el COVID 19.
Podeu consultar la ubicació dels Punts Nets al següent enllaç
https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament/relacio-de-punts-nets
Podeu consultar el proveïment realitzat a data d’avui al següent enllaç
https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament/material-subministrat-iactuacions-d-u2019infraestructures-per-a-la-prevencio-de-la-covid-19-v2.pdf
La figura d’enllaç entre el PDI i el servei d’infraestructures és el o la Cap de la UTG.
Igualment s’ha habilitat l’adreça electrònica material.proteccio@upc.edu per a
consultes al respecte.

Els o les estudiants han de dur mascareta a classe?
A data d’avui, segons la normativa vigent, els estudiants han de dur mascareta (higiènica
o quirúrgica) en tot moment. De totes formes quan el PROCICAT actualitzi el pla sectorial
d’universitats, s’haurà de respectar el que allà s’indiqui.

Que passa amb els o les estudiants que necessiten la lectura de llavis del
PDI per seguir la classe i la mascareta no ho permet?
Aquesta situació s’haurà d’avaluar quan es determini per part del PROCICAT si les classes
presencial del curs 2020-2021 s’han de fer amb mascareta o no per part del PDI.

Si els o les estudiants no respecten les mesures necessàries el PDI pot fer
alguna cosa?
El pla de represa de la UPC (pàgina 11) aprovat per Consell de Govern, indica en relació
a les mesures generals per aules i laboratoris:
La manca de seguiment de les instruccions de distància i higiene pot comportar, a
instàncies del professor responsable de l’activitat, a l’expulsió de l’aula o laboratori
docent, o a la suspensió de l’activitat, sense perjudici de les conseqüències
disciplinàries que s’estableixin per l’incompliment. En el cas de necessitat d’aplicació
de mesures com la descrita, caldrà posar‐ho en coneixement de la coordinació de
l’assignatura, així com a la direcció de la unitat acadèmica, per tal d’emprendre les
mesures necessàries que corresponguin.

El PDI Especialment Sensible amb informe d’ASPY tindrà mesures
específiques per quan s’hagi de reincorporar presencialment?
Les mesures específiques per al Personal Especialment Sensible són individuals i han de
constar a l’informe emès per ASPY prevención.

Si un PDI Especialment Sensible tingués la recomanació de teletreball però
no és possible pe la seva pròpia activitat, es pot demanar la Incapacitat
Temporal?
Aquesta possibilitat només era possible durant l’Estat d’Alarma. Un cop s’ha entrat en
Fase de represa aquest opció no és possible.

Qui farà la desinfecció de l’instrumental dels laboratoris de pràctiques?
Es recomana que s’integri a la pròpia pràctica, la desinfecció final de l’instrumental per
part de l’estudiant tal i com es va integrar fa temps, la gestió de residus de les pràctiques
docents.

El personal de neteja pot desinfectar l’instrumental científic?
No. El personal de neteja només neteja i desinfecta superfícies i terres.

Com s’ha d’actuar amb els elements comuns propis de la docència en aula
(retoladors, guixos, teclats, etc.)?
Es recomana que cada PDI disposi de material individual i no es comparteixi. Cada PDI
hauria de custodiar el seu propi material.
Amb caràcter general es recomana disposar al màxim d’elements individuals i no
compartir-los.
En cas que no sigui possible, rentar-se les mans abans i després del seu ús.
L’important és no contaminar els elements, sobre tot teclats, que desinfectar-los, que
de vegades és força difícil.

Com s’ha d’actuar amb els teclats i ratolí de les aules informàtiques?
Degut a la dificultat de desinfectar aquests elements, la primera recomanació és ús
individual i particular. SI no és possible, evitar la contaminació dels elements amb neteja
de mans abans, durant i al final del seu ús.
L’important és no contaminar els elements, sobre tot teclats, que desinfectar-los, que
de vegades és força difícil.

Com s’han de tractar els documents que es comparteixen amb els
estudiants?
S’ha de limitar el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació. Si no fos
possible, es pot aplicar el criteri de préstec en biblioteques (48 h en quarantena).

Quina ha de ser l’actuació i mesures en pràctiques de camp?
Per aquests tipus d’activitat atès que poden ser diverses, informeu a
servei.prevencio@upc.edu i es donarà resposta específica en funció de l’activitat.

Que s’ha de fer en cas que es detecti un cas de COVID19 a la UPC?
El protocol d’actuació està disponible a la pàgina 17 del pla de represa de la UPC i
publicat al web de prevenció.

https://www.upc.edu/prevencio/ca/casos-i-contactes

A qui s’ha de comunicar si tenim símptomes compatibles amb la
COVID19?
Mitjançant el formulari corresponent a SalutUPC@aspyprevencion.com
https://www.upc.edu/prevencio/ca/casos-i-contactes

El rastreig de casos i contactes, qui el fa? La Unitat? El servei de prevenció?
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals és el determinat per l’autoritat sanitària per
realitzar el rastreig de casos i contactes en l’àmbit laborals. El rastreig familiar i social el
realitza la sanitat pública.

