
InfoCovid

Soc PDI. Què he de tenir en compte? 

Has de dur la mascareta posada a l’aula, al despatx, si és compartit, i als espais comuns: biblioteca, passadissos, 
cafeteria. 
El lliurament inicial i formació dels EPIS adaptats a les teves necessitats es pot realitzar als punts establerts per 
l’Oficina de Salut Laboral, amb cita prèvia. 
Per a les activitats de recerca, la petició cal fer-la a través de l’espai Portal de Suport de l’Oficina de Salut Laboral de 
La Meva UdG. A partir d’aquí, el subministrament periòdic es realitzarà des dels departaments.
Es recomana que facis preferentment teletreball per a les tasques que ho permetin (preparació de classes, correccions, 
tutories, recerca, etc.) 
Cada centre docent fixa les activitats docents presencials i no presencials, amb una distribució horària compatible 
per a l’estudiantat. 
Les aules tenen un codi QR a l’entrada i a l’interior (que cal que utilitzis tant a l’entrada com a la sortida) per facilitar 
la traçabilitat de contactes en situacions Covid-19. Cal que t’identifiquis en entrar i sortir. Es disposaran de QR per a 
activitats que es realitzin fora de les instal·lacions (per exemple: sortides de camp)
Es recomana que les aules es mantinguin permanentment ventilades, que respectis les indicacions de disposició de 
taules i cadires amb la separació de 1,5 m. i que no comparteixis cap mena de material. 
Evita els viatges sempre que sigui possible. 
És una situació dinàmica i en funció del context epidemiològic es poden activar/desactivar mesures preventives 
específiques.

Soc PAS. Què he de tenir en compte? 

Tens a disposició EPIS als punts establerts per l’Oficina de Salut Laboral: els pots recollir amb cita prèvia. Has de fer la 
petició a través de l’espai Portal de Suport de l’Oficina de Salut Laboral de la Meva UdG. El subministrament periòdic 
es realitzarà des de les unitats administratives.
El PAS combinarà la presencialitat i la no presencialitat. Els serveis i les àrees d’estudis s’organitzaran per oferir 
servei presencial en tots els àmbits tots els dies de la setmana. 
És una situació dinàmica i en funció del context epidemiològic es poden activar/desactivar mesures preventives 
específiques.

Com puc informar-me? 

Els canals oficials d’informació de la Universitat són:
• Correu electrònic periòdic a la comunitat universitària
• Web: udg.edu/infocovid i pàgina web de cada centre 
• Telegram: Udginfocovid
• Twitter: @univgirona 

Com s’han adequat els espais de la Universitat?

Les classes, laboratoris i despatxos compleixen totes les condicions de seguretat i salut establertes, amb les 
indicacions d’entrada i sortida marcades, i amb una neteja exhaustiva diària. Hi ha previstos espais d’aïllament si cal.
Les sales de reunions tenen un codi QR a l’entrada, per facilitar la traçabilitat de contactes en situacions Covid-19. Cal 
que t’identifiquis tant d’entrada com de sortida.
Tindràs a disposició un mapa COVID amb un sistema de senyalització que marcarà afectacions en els serveis/accessos.

Què em cal fer si soc vulnerable?

Tens l’obligació de comunicar-ho a l’Oficina de Salut Laboral a través de l’espai Portal de Suport de l’Oficina de Salut 
Laboral a la Meva UdG. Ells et faran una valoració personalitzada i emetran un informe.

 
Què he de fer si tinc símptomes?

Has de comunicar-ho immediatament a través de l’espai Portal de Suport de l’Oficina de Salut Laboral de la Meva UdG, 
i t’has d’aïllar fins que tinguis els resultats de les proves. Si et passa dins la UdG, has de comunicar-ho al responsable 
acadèmic o administratiu, que avisarà la Consergeria, i si cal es clausuraran i desinfectaran les zones per poder 
autoritzar novament l’accés a l’espai. 
  
Et demanaran la relació de persones amb qui hagis pogut tenir un contacte estret (si hi has estat en contacte més de 
15 minuts a menys de 2 metres) des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. S’utilitzarà el registre dels codis 
QR d’entrada i sortida per disposar d’una relació de persones que han compartit espais amb tu.

El protocol COVID estableix: 

a) Recollida d’informació que permeti valorar el risc de contagi. 
b) Identificar els contactes estrets relacionats amb l’activitat acadèmica, laboral o vinculada a activitats organitzades 
a la UdG i en els seus espais. Per això és important la utilització dels codis QR d’entrada i sortida que es troben a 
l’accés de cada espai de la UdG.
c) Establir el teletreball i recomanar aïllament domiciliari i mesures higièniques específiques fins que es confirmi el 
diagnòstic. 
d) Facilitar accés a recursos i informació de suport a la persona afectada i un telèfon de contacte d’assistència. 

En tot aquest procés es preservarà la confidencialitat.
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