
Instruccions complementàries del Rectorat de seguretat i salut en fase 
d’alarma   
Pla de resposta de la incidència del COVID-19 a la Universitat de Girona

Document en permanent revisió d'acord amb l'evolució del COVID-19 i de la nova informació de què es disposi 
Actualitzat 23.03.2020



La Universitat de Girona, d'acord amb l'estat d'alarma 
decretat pel Govern de l'Estat i amb les instruccions del 
Govern de la Generalitat, ha aplicat l'escenari 4 del pla de 
resposta de la UdG  a la incidència del coronavirus. Aquest 
protocol implica, en essència, el tancament dels edificis de 
la Universitat de Girona i el manteniment de l'activitat de 
forma no presencial. El govern de la UdG insta tota la 
comunitat a limitar la seva mobilitat només a aquelles 
activitats estrictament necessàries i, per tant, prohibeix els 
accessos a la Universitat per a una activitat que no sigui de 
caràcter crític.  

Aquest document fixa les instruccions que ha de seguir el 
personal que ha de desenvolupar tasques crítiques, que 
siguin imprescindibles i inajornables, i que impliquin la 
necessitat d'accedir a la Universitat de Girona. Les 
condicions de treball en aquesta situació excepcional 
d'alarma impliquen unes mesures de seguretat i salut 
complementàries.  

1. No s'hauria de treballar en solitari 

Treballar en solitari implica un factor de risc afegit. En el 
cas d'accident o incident, el temps de resposta a una 
emergència pot ser més llarg. I en situacions de problema 

greu (com ara la pèrdua de coneixement de la persona), 
poden passar hores sense que arribin els serveis de 
resposta.  

El servei de vigilància farà una ronda al matí, una a la tarda
i  una  a  la  nit  als  espais  interns  que  estiguin  oberts.  
Tingueu  present  que  pot  passar  un  temps  considerable   
durant el qual ningú no verificará el vostre espai de treball.  

2. És obligatori informar prèviament de la vostra 
presència al lloc de treball 

Totes les persones que accedeixin a la UdG han de notificar 
a una altra persona de la Universitat (IP del projecte o 
col·laborador) l'entrada efectiva i l'hora prevista de sortida. 
Quan es produeixi la sortida l'han de confirmar al mateix 
contacte. Per a activitats de risc, a banda de la notificació 
d'entrada i sortida, l'investigador ha de notificar la seva 
situació cada dues hores. Una bona pràctica que 
incrementa   la   seguretat   és   trucar   al   servei   de  
vigilància   de la UdG (telèfon  609 342 544)  i  facilitar  la  
mateixa   informació: així poden   adaptar   la   ronda   a  
l’ocupació  real  dels  espais.  
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Podeu   coincidir   amb   companys   que   també   realitzen  
tasques,  sempre  respectant  l ’ocupació  màxima  
recomanada  dels  espais:  com  a  molt,  d'un terç de la 
capacitat normal. Si esteu en espais propers és interessant 
que us identifiqueu i aviseu on sou. Si tingués lloc un 
problema, serien els primers en ajudar-vos. 

3. En cas d'incident o accident, seguiu el protocol 
PAS 

El risc d'accident en un laboratori no es redueix en un estat 
d'alarma. Però l'absència de persones i la saturació dels 
serveis d'emergència fan més complicada la resposta 
habitual. Per això, la mesura fonamental és la prevenció. 
Cal ser especialment curós durant aquest període i duplicar 
els protocols habituals de seguretat, si és necessari.  
 
En cas d'accident o d'incident heu d'aplicar al protocol 
PAS: Protegir - Avisar - Socórrer. Truqueu al 9111 o al 609 
342 544 (servei de vigilància). És obligatori que tingueu 
aquests números a mà (gravats en el mòbil, preferentment) 
abans d'entrar en el recinte. També podeu trucar 
directament al 112 i a continuació al 9111. Una altra opció 
és utilitzar el polsador d'alarma que tingueu més proper.  

Si sou responsables de persones que poden realitzar 
tasques crítiques teniu l'obligació de validar que coneixen i 
comprenen les instruccions de seguretat i salut. 

Recomanacions generals 

Abans d’iniciar la vostra tasca reviseu que 

• Disposeu de l’equipament per treballar amb seguretat 

• Coneixeu  on  són els  equips  de  protecció  individual, 
els rentaülls i la dutxa d’emergència, i els extintors i el 
polsador d'alarma més propers.  

• Podeu  accedir  al  kit  de  recollida  de  vessaments  de 
productes químics o sabeu on teniu el més proper al 
vostre laboratori 

En  finalitzar,  comproveu,  mitjançant  un  llistat  
de  verificació,  els  passos  necessaris per fer una  
aturada  segura:  claus  de  pas,  tancament  segur  d’equips, 
gestió correcta de residus. 

No utilitzeu els ascensors en cap circumstància.  

Notifiqueu  incidències  o  problemes  que  puguin  sorgir al 
9111. 
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En relació al COVID-19 

En aquests moments, existeix la possibilitat de contagi al 
centre de treball per exposició a elements físics o per 
proximitat a altres persones. Per tant, cal extremar les 
mesures de seguretat. Som en un context de confinament 
de país i cada nou contagi implica una disfunció en el 
sistema de combat de la malaltia.  

Si treballeu en línies de recerca on esteu exposats o 
podríeu estar exposats a riscos biològics, perquè 
col·laboreu en la recerca relacionada amb el COVID19 o 
perquè voleu ajudar amb equips de protecció individual 
(EPI) a centres sanitaris, considereu la tasca que heu de 
desenvolupar les properes setmanes en el moment de fer 
donatius.  

En  el cas   que  us  trobeu  malament, amb  símptomes  de 
COVID-19, no accediu  al lloc de treball, i us recomanem 
que prepareu el vostre pla de contingència, per exemple, 
establint els processos crítics i determinant prèviament 
una cadena de substitucions, que ha d'estar coordinada pel 
responsable del laboratori, l'IP o persona equivalent.  

Si esteu infectats de COVID-19, informeu-ne al vostre 
responsable de recerca i a l'Oficina de Salut Laboral (OSL), 
ja que Salut Pública considera que hem tancat els centres 

de treball i per tant no ens informa dels casos positius, com 
sí que feia en els escenaris 1 i 2.  

Si un cop infectats heu accedit al lloc de treball només us 
podem oferir dues alternatives:  

• Senyalitzar l'espai i deixar-lo fora de servei 
(consignació física: no seria accessible en cap cas) 
durant 7 dies a comptar des del darrer accés, o bé 

• Activar un protocol de desinfecció específic, que 
implica que  tot   el   material   fungible   de   l’espai   es  
classifica   com   a   residu   biològic   de   nivell   3   i   es  
porta  a  destrucció.  Aquesta actuació fa dues setmanes 
es podia realitzar en unes 48 hores, però en aquests 
moments no podem assegurar quant de temps pot 
trigar. Per això, no deixeu informes, papers o materials 
al despatx després de fer la vostra tasca, per si fos 
necessària aquesta actuació.  

Quim Salvi 

Rector 
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