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1. Introducció 
 

El desenvolupament del treball presencial en situació de crisi sanitària per COVID-19 s’ha 

de realitzar garantint la seguretat i salut de les persones treballadores. 

 

Les condicions de seguretat i salut que s’han de complir són les derivades de la Llei 

31/1995 de Prevenció de riscos laborals i la seva normativa de desenvolupament. A 

aquesta normativa, s’afegeix, en aquesta situació de crisi sanitària, les normes dictades 

per les autoritats competents i sanitàries mitjançant els successius protocols i directrius 

que s’han anat publicant darrerament. 

 

Aquests protocols s’elaboren en funció del coneixement científic i tècnic disponible a cada 

moment sobre una nova malaltia de la qual cada dia es coneixen més dades. Això 

requereix una revisió constant dels plantejaments i mesures proposades per incorporar 

els coneixements nous adquirits sobre el virus i el seu comportament. 

 

En aquest document es defineixen les mesures a adoptar en la reincorporació del personal 

a la UPC enfront l’exposició al SARS-CoV-2, sense detriment de seguir les mesures 

preventives establertes a les avaluacions de risc d’aquest personal disponible a: 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals/ 

 

Les mesures preventives proposades en aquest document, es sotmetran a revisió 

periòdica, atenent a allò que determinin les autoritats competents en base a com 

evolucioni la situació de la crisi sanitària per COVID-19.  

 

Les mesures generals estan recollides en el Pla de contingència de la UPC adaptat al Pla 

sectorial d’universitats del PROCICAT 2021-2022 consultable a: 

https://www.upc.edu/ca/portalcovid19 

 

 

2. Objectiu 
 

Establir les mesures preventives bàsiques i específiques necessàries i suficients per 

garantir la seguretat i salut del personal enfront l’exposició al SARS-CoV-2 durant la 

realització de les tasques presencials als llocs de treball. 

  

https://www.upc.edu/prevencio/ca/avaluacions-de-riscos-laborals/
https://www.upc.edu/ca/portalcovid19
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3. Avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV-2 del personal de 

laboratoris i tallers (PAS/PSR) 
 

D’acord amb el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministeri de Sanitat, 

l’avaluació específica del risc d’exposició a la COVID-19, s’ha de realitzar en consonància 

amb la informació aportada per les autoritats sanitàries.  

 

Atenent a la situació actual, es considera que el personal de laboratoris i tallers (PAS/PSR) 

ocupa un lloc de treball que no implica risc d’exposició professional al SARS-CoV-2.  

 

 

4. Mesures preventives bàsiques 
 

 

4.1. Rentat de mans i higiene respiratòria 
 

El personal treballador ha de reforçar les mesures d’higiene personal en tots els 

àmbits del treball. 

 

S’hauran de respectar, en especial, les següents mesures: 

 

‐ Rentar-se les mans de forma freqüent i meticulosa amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic. 

 

Higiene respiratòria: 
 

‐ Si portes la mascareta, no treure-la per tossir o esternudar. 

‐ Si no portes la mascareta, cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i 

esternudar, llençant-lo preferentment a un cubell amb tapa d’accionament amb 

pedal. 

‐ Si no es disposa de mocadors d’un sol ús, utilitzar la part interna del colze per no 

contaminar les mans. 

‐ Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. 
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4.2. Distància interpersonal de seguretat 
 

 

Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat 

recomanada s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat 

de 2,5 m2/persona, excepte que siguin vigents per la tipologia valors més restrictius. 
 

 

4.3. Higienització d’equips, eines, objectes i superfícies 
 

 

‐ La neteja i desinfecció d’equips, eines, objectes i superfícies s’ha de realitzar amb 

els productes desinfectants amb activitat viricida subministrats i amb els 

tovallons d’un sol ús. 

‐ Els productes de neteja i desinfecció s’han de manipular de forma adequada per 

evitar possibles riscos per a la salut de les persones. Abans d’utilitzar-los llegir 

l’etiqueta i seguir les indicacions de seguretat. 

‐ Tenir cura amb aquells objectes que tinguin etiquetes (per exemple clauers), per 

evitar que en la neteja s’esborri el seu contingut o es facin malbé. Evitar ruixar-

los directament amb líquid desinfectant. Les etiquetes es poden plastificar per 

prolongar la seva durada. 

‐ L’ús de guants no és recomanable de forma general, però sí a les tasques de 

neteja i desinfecció. 

‐ Si els objectes no requereixen ser utilitzats d’immediat per altres persones, 

esperar a que hagin diversos objectes a higienitzar pel millor aprofitament del 

material de neteja i els equips de protecció. 

‐ Mullar els tovallons d’un sol ús amb el producte desinfectant i fregar el material 

o superfície. Si es considera necessari fer una segona passada amb un nou tovalló 

mullat amb producte desinfectant. 

‐ Deixar el material higienitzat en una altra safata o espai habilitat (zona de 

material net) per esperar que el material s’assequi. 

‐ Després de la neteja, llençar els materials utilitzats i els equips de protecció en el 

cubell amb tapa d’accionament amb pedal per a residus susceptibles d’estar 

contaminats. 

‐ Rentar-se les mans en finalitzar l’activitat d’higienització. 

‐ Una vegada finalitzat el seu ús, netejar i desinfectar les eines, màquines portàtils 

elèctriques, els comandaments d’equips com estufes, centrífugues, autoclaus, 
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equips de sobretaula, equips de mesura, els objectes, el material de vidre, els 

productes, etc. i qualsevol equip de treball d’ús compartit. 

‐ De forma periòdica netejar i desinfectar mobiliari, superfícies, equips de treball 

com vitrines de gasos, màquines-eina, etc.  
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5. Mesures preventives específiques 
 

5.1. Treball en despatx 
 

Promoure que les reunions i altres activitats es realitzin de forma telemàtica sempre 

que sigui possible, especialment per a aquelles que comportin desplaçaments. 

Atenció personalitzada en despatx: 

‐ Mantenir com a prioritària l’atenció via telemàtica o telefònica. 

‐ En cas que l’atenció a persones sigui presencial cal: 

 Concertar cita prèvia. 

 Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m. 

 L’atenció ha de ser individual. 

‐ En l’atenció personalitzada en el despatx, posar a disposició d’aquest, gel 

hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. 

‐ Limitar el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació. 

‐ Rentar‐se les mans a l’entrar i al sortir dels espais on es desenvolupin les activitats, 

fent servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic situats a tal efecte. 

 

Ús de despatxos compartits: 

‐ S’ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m. 

‐ Rentar‐se les mans a l’entrar i al sortir dels espais on es desenvolupin les 

activitats, fent servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic situats a tal efecte. 

‐ Mantenir el lloc de treball net i en ordre, per facilitar la neteja i desinfecció dels 

equips de treball, eines, productes, materials i superfícies de treball. 

‐ Ús individual i particular de teclat i ratolí, durant el treballs amb ordinador. 

‐ Evitar, sempre que sigui possible, compartir materials, equips i material auxiliar. 

En cas que no es pugui, netejar i desinfectar amb productes desinfectants amb 

activitat viricida, abans i després del seu ús. 

‐ Limitar el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació. 

 

Per garantir una adequada ventilació i renovació de l’aire als espais, cal: 

‐ Ventilació correcta dels espais tancats. Es promourà la ventilació natural dels 

espais. 

‐ Mantenir les portes obertes dels espais, sempre que sigui possible. 
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5.2. Suport a la docència en laboratoris 

 

‐ En les activitats de suport a la docència, la distància física interpersonal de 

seguretat s'estableix en 1,5 m. 

‐ Mantenir el lloc de pràctiques net i en ordre, per facilitar la neteja i desinfecció 

dels equips de treball, eines, productes, materials i superfícies de treball. 

‐ En el laboratori, sempre que sigui possible, utilitzar paper de laboratori que es 

llençarà una vegada acabada la tasca o l’assaig, amb la finalitat d’evitar 

contaminar superfícies de treball. 

‐ Evitar, sempre que sigui possible, compartir materials procurant que els equips 

de laboratori i material auxiliar siguin d’ús individualitzat. En cas que no sigui 

possible, netejar i desinfectar amb productes desinfectants amb activitat viricida, 

abans i després del seu ús. 

‐ Limitar el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació. 

‐ Rentar‐se les mans a l’entrar i al sortir dels espais on es desenvolupin les 

activitats, fent servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic situats a tal efecte. 

‐ Retirar totes les ulleres de protecció que els laboratoris posaven a disposició dels 

usuaris i usuàries de forma compartida. 

‐ En els laboratoris i tallers que disposin de sistema d’extracció general, engegar 

aquest sistema abans d’iniciar l’activitat i aturar-lo després de finalitzar l’activitat, 

fins garantir una completa renovació de l’aire. 

‐ En aquelles situacions en que sigui imprescindible el treball conjunt entre dues o 

més persones, cal planificar-ho prèviament per desenvolupar la tasca de forma 

segura.  



 

Avaluació de riscos i mesures preventives COVID-19. Personal de laboratoris i tallers (PAS/PSR). 11 
 

 

5.3. Suport a la recerca en laboratoris 
 

‐ En les activitats de suport a la recerca la distància física interpersonal de seguretat 

s'estableix en 1,5 m. 

‐ Mantenir el lloc de treball net i en ordre, per facilitar la neteja i desinfecció dels 

equips de treball, eines, productes, materials i superfícies de treball. 

‐ Evitar, sempre que sigui possible, compartir materials procurant que els equips 

de laboratori i material auxiliar siguin d’ús individualitzat. En cas que no sigui 

possible, netejar i desinfectar amb productes desinfectants amb activitat viricida, 

abans i després del seu ús. 

‐ Limitar el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació. 

‐ Rentar‐se les mans a l’entrar i al sortir dels espais on es desenvolupin les 

activitats, fent servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic situats a tal efecte. 

‐ Retirar totes les ulleres de protecció que els laboratoris posaven a disposició dels 

usuaris i usuàries de forma compartida. 

‐ En els laboratoris i tallers que disposin de sistema d’extracció general, engegar 

aquest sistema abans d’iniciar l’activitat i aturar-lo després de finalitzar l’activitat, 

fins garantir una completa renovació de l’aire. 

‐ Reduir el nombre d’interaccions amb personal aliè al laboratori que hagi d’accedir 

a les instal·lacions per a l’activitat del laboratori (per exemple, subministrament 

de gasos tècnics, lliurament d’equips de treball, material de laboratori, productes 

químics, eines, materials, etc.), adoptant mesures organitzatives com ajustar les 

quantitats de les comandes per disminuir el nombre de lliuraments o evitant la 

concurrència entre diferents proveïdors. 

‐ En aquelles situacions en que sigui imprescindible el treball conjunt entre dues o 

més persones, cal planificar-ho prèviament per desenvolupar la tasca de forma 

segura. 
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Avís important 

 

Qualsevol activitat que es desenvolupi en els laboratoris i tallers que no pugui respectar 

les mesures descrites en aquest document cal que sigui comunicada pel responsable de 

l’activitat a l’SPRL mitjançant el correu electrònic servei.prevencio@upc.edu per tal que 

aquesta sigui avaluada de forma concreta. 

 

Qualsevol activitat que es desenvolupi en els laboratoris i tallers que no es pugui realitzar 

seguint les mesures preventives que s’indiquen en l’informe d’Identificació de riscos i 

mesures preventives del laboratori, cal que sigui comunicada pel responsable de l’activitat 

a l’SPRL mitjançant el correu electrònic servei.prevencio@upc.edu per tal que aquesta 

sigui avaluada de forma concreta. 

 

Consultar i seguir les mesures preventives que s’indiquen en l’informe d’Identificació de 

riscos i mesures preventives del laboratori. 

 

Aquests informes es troben al web de prevenció, a l’enllaç: 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris 

 

Utilitzar els equips de protecció individual específics per a cada una de les activitats a 

realitzar per tal de minimitzar o controlar els riscos propis de l’activitat. 

 

Abans de col·locar-se els equips de protecció individual específics propis de l’activitat i 

després de la seva retirada, cal: 

‐ rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel  hidroalcohòlic. 

‐ netejar i desinfectar els equips, objectes, eines, productes o materials que un cop 

utilitzats o manipulats puguin ser utilitzats o manipulats per altres persones. 

 

 

  

mailto:servei.prevencio@upc.edu
mailto:servei.prevencio@upc.edu
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/laboratoris
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6. Normativa de referència 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 
 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853 
 

- Ministerio de Trabajo y Economía Social. Criterio técnico nº 103/2020 sobre actuaciones 

de la inspección de trabajo y seguridad social relativas a la habilitación contenida en el 

real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, en relación con las medidas de prevención e 

higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en los centros 

de trabajo. 

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_t

ecnicos/CT_103_2020.pdf 
 

- Gobierno (2021, 29 de marzo). Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908 
 

- Ministerio de Sanidad (2022, 1 de febrero). Procedimiento de actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 
 

- Departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Resolució SLT/2048/2021, de 30 

de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

http://cido.diba.cat/legislacio/11970281/resolucio-slt20482021-de-30-de-juny-per-la-

qual-es-prorroguen-i-es-modifiquen-les-mesures-en-materia-de-salut-publica-per-a-

la-contencio-del-brot-epidemic-de-la-pandemia-de-covid-19-al-territori-de-catalunya-

departament-de-salut 

 

- Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Resolució 

PRE/2107/2021, de 6 de juliol, per la qual es dona publicitat de la Instrucció 1/2021, de 

6 de juliol de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació 

als centres de treball del personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu de l’emergència sanitària per la Covid-19. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
http://cido.diba.cat/legislacio/11970281/resolucio-slt20482021-de-30-de-juny-per-la-qual-es-prorroguen-i-es-modifiquen-les-mesures-en-materia-de-salut-publica-per-a-la-contencio-del-brot-epidemic-de-la-pandemia-de-covid-19-al-territori-de-catalunya-departament-de-salut
http://cido.diba.cat/legislacio/11970281/resolucio-slt20482021-de-30-de-juny-per-la-qual-es-prorroguen-i-es-modifiquen-les-mesures-en-materia-de-salut-publica-per-a-la-contencio-del-brot-epidemic-de-la-pandemia-de-covid-19-al-territori-de-catalunya-departament-de-salut
http://cido.diba.cat/legislacio/11970281/resolucio-slt20482021-de-30-de-juny-per-la-qual-es-prorroguen-i-es-modifiquen-les-mesures-en-materia-de-salut-publica-per-a-la-contencio-del-brot-epidemic-de-la-pandemia-de-covid-19-al-territori-de-catalunya-departament-de-salut
http://cido.diba.cat/legislacio/11970281/resolucio-slt20482021-de-30-de-juny-per-la-qual-es-prorroguen-i-es-modifiquen-les-mesures-en-materia-de-salut-publica-per-a-la-contencio-del-brot-epidemic-de-la-pandemia-de-covid-19-al-territori-de-catalunya-departament-de-salut
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http://cido.diba.cat/legislacio/11984924/resolucio-pre21072021-de-6-de-juliol-per-

la-qual-es-dona-publicitat-a-la-instruccio-12021-de-6-de-juliol-de-mesures-

organitzatives-de-prevencio-i-seguretat-per-a-la-reincorporacio-als-centres-de-

treball-del-personal-de-ladministracio-de-la-generalitat-de-catalunya-amb-motiu-de-

lemergencia-sanitaria-per-la-covid-19-departament-de-la-presidencia 

 

- Departament de recerca i Universitat. Pla sectorial d’universitats (Curs 2021-2022). 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil

/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-

desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_12_02-DCU_UNIVERSITATS.pdf 

 

- UPC. Pla de Contingència de la UPC Curs 2021-2022. Instrucció del rector relativa a 

l’adaptació del Pla de contingència de la UPC a la proposta de Pla sectorial 

d’universitats del PROCICAT Curs 2021 -2022. 

https://www.upc.edu/ca/portalcovid19 

 

- Ministerio de Sanidad (2022, 19 de abril). Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el 

que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

- https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449 

 

http://cido.diba.cat/legislacio/11984924/resolucio-pre21072021-de-6-de-juliol-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-la-instruccio-12021-de-6-de-juliol-de-mesures-organitzatives-de-prevencio-i-seguretat-per-a-la-reincorporacio-als-centres-de-treball-del-personal-de-ladministracio-de-la-generalitat-de-catalunya-amb-motiu-de-lemergencia-sanitaria-per-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
http://cido.diba.cat/legislacio/11984924/resolucio-pre21072021-de-6-de-juliol-per-la-qual-es-dona-publicitat-a-la-instruccio-12021-de-6-de-juliol-de-mesures-organitzatives-de-prevencio-i-seguretat-per-a-la-reincorporacio-als-centres-de-treball-del-personal-de-ladministracio-de-la-generalitat-de-catalunya-amb-motiu-de-lemergencia-sanitaria-per-la-covid-19-departament-de-la-presidencia
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Annex I 
 

Mesures d’higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Rentat de mans 
 

Es recomana la higiene de mans, de forma freqüent i meticulosa, durant al menys 40 segons 

amb aigua i sabó o en el seu defecte amb gel hidroalcohòlic. S’ha de tenir en compte que 

quan les mans tenen brutícia visible, el gel hidroalcohòlic no es suficient, i és necessari 

rentar-se amb aigua i sabó. 

 

Per a la neteja de mans amb sabó s’han de seguir les següents indicacions: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mulla’t les mans amb 

aigua tèbia o freda i aplica 

sabó al palmell de la mà. 

Fricciona un palmell 

de la mà amb l’altre, 

creant escuma. 

Fricciona el palmell de la mà dreta 

sobre el dors de l’esquerra amb els 

dits entrellaçats i després frega un 

palmell amb l’altre. 

Frega el dors dels dits 

d’una mà amb el 

palmell de l’altra, amb 

els dits agafats. 

Amb un moviment de 

rotació, frega el polze 

esquerre amb el palmell 

de la mà dreta i viceversa. 

Fricciona la punta del dits 

de la mà dreta contra el 

palmell de l’esquerra amb 

un moviment de rotació. 

Frega’t també els 

canells, tant la part 

superior com la 

inferior. 

Esbandeix-te les 

mas amb aigua. 

Eixuga’t les mans. 



 

 
 

Per a la neteja de mans amb solucions hidroalcohòliques, segueix la següent tècnica de 

fricció (de 20 a 30 segons):  

 

 

 

 

                       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Palmell contra 

palmell. 

Palmell de la mà dreta 

sobre el dors de l’esquerra i 

viceversa. 

Palmell amb palmell amb 

els dits entrellaçats. 

Dors dels dits contra 

el palmell oposat amb 

els dits travats. 

Fricció per rotació dels 

dits de la mà esquerra 

tancada al voltant del 

polze dret, i viceversa. 

Fricció per rotació de les 

puntes dels dits units 

contra el palmell de la mà 

contrària, i viceversa. 



 

 
 

 

Retirada de guants 
 

L’ús de guants no és recomanable de forma general, però sí durant les tasques de neteja i 
desinfecció. 

 

Per a la retirada dels guants de protecció seguir les següents indicacions: 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

   

  

Agafa el guant des del 

canell tocant-ne només 

la zona exterior. 

Estira cap endavant perquè 

l’exterior NO toqui la pell. 
Doblega’l i agafa’l amb 

l’altra mà. 

Introdueix el dit de la mà neta 

dins el guant tocant-ne només 

la part interna. 

Fes-lo lliscar cap 

endavant i embolica 

l’altre guant. 



 

 
 

 

 

 

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT 
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