MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT EL COVID-19 PER LA DOCÈNCIA
HIBRIDA/MIXTA AL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU.
CURS 2020-21
Per garantir un entorn de seguretat enfront la situació actual generada pel SARS-CoV2 s’enumeren a continuació diferents indicacions per als col·lectius implicats en aquesta
docència, basades en les recomanacions del Ministeri d’Universitats1
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Indicacions per a les i els estudiants:
-Entrada dels i les estudiants a la planta A de l’edifici per la porta corresponent on cada
grup te ubicada l’aula. Les indicacions seran visibles en arribar a l’edifici. No es podran
utilitzar els ascensors durant el període de docència presencial al campus per evitar les
aglomeracions dins dels ascensors.

-S’evitarà compartir material com ordinadors, papers, bolígrafs... Caldrà que la i
l’estudiant vingui amb tot el material disponible per cada sessió. Cal mantenir durant tot
l’horari de presencialitat el mateix lloc (taula i cadira).

-Ús obligatori de la mascareta durant tota la docència, també als espais comuns i
banys. No estarà permès restar en espais comuns i els banys a utilitzar seran els
mes pròxims a l’aula on s’està implementant la docència. Cada estudiant ha de portar
gel hidroalcohòlic per utilitzar durant les sessions presencials.
- Els espais de cafeteria (cafeteria i terrassa), no estarà disponible pels estudiants,
pel que es recomana que cada estudiant porti el que necessiti de casa seva en relació
aquest tema. Es disposarà d’un espai exterior (cada costat de l’edifici) per poder sortir
a realitzar recés, mantenint sempre les mesures recomanades per la prevenció
respecte al COVID-19.
- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula.
- A la sortida de l’aula rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a recollir les
pertinences.
-Sortida dels i les estudiants per la porta corresponent mes propera on esta situada
l’aula.
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Indicacions per als professors/res:
-Els grups de docència seran sempre els mateixos, però aquest curs a més es limitaran
a causes excepcionals la petició de canvi de grup (malaltia i/o incompatibilitat laboral
justificada). Per tal de garantir grups estables que permetin detectar contactes en cas
d’algun cas positiu per COVID- 19.
- En cas que una o un estudiant presenti símptomes de Covid-19, no assistirà a la
docència presencial i avisarà el/la coordinador/a.
En les assignatures pràctiques, si es detecta un/a estudiant amb símptomes, aquest/a
haurà d’abandonar la pràctica i el/la professor/a responsable registrarà les persones que
han estat en contacte amb ell/a. L’estudiant afectat/da es posarà en contacte amb el seu
centre d’atenció primària (CAP). En cas de positiu a Covid-19 no es podrà incorporar a
les activitats acadèmiques presencials fins que el protocol sanitari vigent ho determini.

-Cal mantenir al màxim possible la distància de seguretat interpersonal, motiu pel qual
se supervisarà l’actuació dels estudiants durant la docència.
-Cal respectar la disposició de les cadires dins de l’aula, i no variar-la
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