#infoCOVIDUdG
2021-2022
RECOMANACIONS DE SEGURETAT I SALUT:
PROVES ACADÈMIQUES PRESENCIALS
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
ORGANITZACIÓ I VENTILACIÓ
Es mantindrà sempre que sigui possible el
distanciament físic entre totes les persones
presents a l’aula.

MATERIAL I DOCUMENTACIÓ

Minimitzeu l’ús compartit del material o
documentació entre els estudiants.

Els estudiants hauran d’utilitzar el mateix
espai durant tota la prova. Caldrà prioritzar
el desplaçament del professorat.
Cal fer ventilacions creuades: porta oberta i
obertura exterior creuada (a títol orientatiu,
oberta un 40%, o dues un 20%).
Les pauses han de ser a l’exterior i es
recomana aprofitar per fer una ventilació
completa de l’espai durant mínim 15 minuts.
No es pot beure ni menjar a l’aula. S’haurà
de fer durant les pauses a l’exterior mantenint
una distància de 2m.

Recolliu la documentació en un mateix
punt per reduir els desplaçaments.

Verifiqueu la identitat a dins de l’aula un
cop l’estudiant s’hagi assegut, per evitar
aglomeracions.

EPIS

HIGIENE I DESINFECCIÓ
Totes les persones que entren han d’utilitzar el
gel hidroalcohòlic de l’aula.
Higienitzeu tots els equips en cas que
n’utilitzeu (material de laboratoris, d'aules
informàtiques...)
Higienitzeu les superfícies de la zona
d’exposició en el cas de proves orals. També
el material utilitzat (micròfon...).

S’ha d’utilitzar la mascareta en tot moment
(incloses les pauses a l’exterior si no es
poden mantenir les distàncies de seguretat).
Es recomana l’ús de mascareta quirúrgica
homologada.

Mascareta
FFP2
recomanada per:

(sense

vàlvula),

Podeu utilitzar fundes pels teclats i altres
elements que facilitin la higienització.

-

Persones vulnerables.

-

Exàmens de més de 2,5h.

Si hi ha rotació de persones, higienitzeu totes
les superfícies utilitzades abans i després.

-

Activitats amb desplaçaments dins de
l’aula.

Per a més informació: https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf (punt 8.6)
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PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
CONDICIONS DELS ESPAIS

ORGANITZACIÓ I VENTILACIÓ
Cal coordinar amb altres activitats tenint en
compte la necessitat d’evitar aglomeracions,
d’higienitzar i de ventilar l’espai.

S’ha de respectar l’aforament màxim
establert per distribuir els participants
respectant les distàncies interpersonals.

En cas d’haver-hi canvis de participants,
caldrà coordinar-ho per poder realitzar la
higienització i la ventilació adequada.

L’accés a les aules ha de preparar-se per a
què els estudiants puguin anar directament a
l’aula assignada.

Es recomana no fer proves de més de 2,5h.
En cas que es superin, caldrà fer una pausa
per ventilar durant mínim 15 minuts.

Assegureu que l’entorn de les proves ha
estat adequat (lavabos, indicacions per accedir
als espais, senyalització dels accessos...).

Per minimitzar l’estada als edificis, es
recomana
comunicar
prèviament
als
participants: assignació d'aules, condicions de
presència a l’edifici, ús del codi QR...

Preveieu sistemes alternatius per garantir
l’ús del codi QR, en el cas que els alumnes
no puguin utilitzar els mòbils en entrar a l’aula.

SITUACIÓ COVID-19

HIGIENITZACIÓ I EPIS
Preveieu l’aprovisionament adequat de
solució hidroalcohòlica, sabó i paper segons
nº de persones.
Es recomana demanar als estudiants que portin
mascareta de recanvi. A les consergeries
n’hi haurà per incidències.
El personal i els estudiants que pertanyin a
algun grup vulnerable ho han de comunicar
amb suficient antelació per saber quin tipus
d’adaptació sol·licita.

Els estudiants exempts de portar mascareta,
ho han de comunicar per valorar quin tipus
d’adaptació s’aplicaria

COVID-19

Son d’aplicació les limitacions d’accés
relacionades amb situacions COVID-19.
No podran accedir les persones que tinguin
símptomes de COVID-19, que convisquin amb
un contacte estret positiu, que hagin donat
positiu en prova PCR, que estiguin a l’espera
de l’alta de Salut...

Caldrà informar als estudiants de com procedir
si es troben en una situació COVID-19 o
situació de vulnerabilitat especial a la malaltia.
Comunicació
mitjançant
el
sistema
d’incidències de l’Oficina de Salut Laboral i
justificar l'absència amb un document
mèdic.

Per a més informació: https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf (punt 8.6)

