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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ  

 

La situació generada per l'evolució del brot de COVID-19 ha fet necessària l'adopció de 

mesures de contenció extraordinàries posades de manifest mitjançant les diferents 

resolucions rectorals dictades després de la publicació del Reial decret 463/2020, que 

declara l'estat d'alarma sanitària per la qual s'adaptava la situació de la UA a les 

directrius emanades del Govern d'Espanya. 

La Universitat d'Alacant està duent a terme una anàlisi permanent de la situació per a 

garantir que la seua activitat es desenvolupe i, posteriorment, es reprenga amb 

normalitat quan l'alerta sanitària siga superada. 

L'escenari de futur més probable és que la transmissió del SARS-CoV-2, causant de la 

COVID-19, no es puga eliminar a curt termini i que s'originen brots recurrents durant els 

pròxims mesos.  

Això és degut a la gran transmissibilitat, període curt d'incubació i baixa proporció de 

població immunitzada. Només a mesura que hi haja més gent protegida per haver 

passat la infecció i, posteriorment, per l'impacte de la vacunació, quan estiga 

disponible, minvarà considerablement el risc que hi haja brots. 

Les mesures preventives objecte d’aquesta instrucció –i ulteriors que es puguen dictar 

per a desenvolupar-la o completar-la– s'estableixen a l'empara del que recull l'art. 20 de 

la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (d'ara endavant LPRL), relatiu a mesures 

d'emergència, atesa la situació derivada de l'alerta sanitària i que es plasmen en 

aquesta instrucció en compliment del deure d'informació de l'empresari previst en l'art. 

18.1.c) del text esmentat.  

Aquestes mesures asseguren el compliment del procediment d'actuació per als serveis 

de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al nou coronavirus, publicat el 8 

d'abril de 2020 pel Ministeri de Sanitat. 

El retorn al treball presencial ha de comptar amb l'elaboració i seguiment d'un Pla de 

Mesures Preventives adaptat a les particularitats de cada centre de treball, dirigit a 

prevenir i a donar resposta a la possible aparició de casos de COVID-19. 

Com a mesures preventives per a evitar possibles aparicions de COVID-19 i garantir la 

continuïtat de l'activitat, la Institució adoptarà simultàniament mesures de tipus 
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organitzatiu, higièniques i tècniques entre la plantilla. Aquest procés serà dinàmic, 

adaptat en tot moment a les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat. 

És responsabilitat de tots els treballadors (personal docent i investigador, personal 

investigador i personal d'administració i serveis), d'acord amb el que estableix l'art. 29 

LPRL, contribuir al compliment estricte de les mesures de protecció implantades amb 

l’objectiu de controlar i reduir la transmissió de la COVID-19. 

En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del nou 

coronavirus causant de la COVID-19, es pot establir actualment un escenari de baixa 

probabilitat d'exposició per als llocs de treball sense atenció directa al públic o a més 

de 2 metres de distància o amb mesures de protecció col·lectiva que eviten el 

contacte. Els llocs de treball del Servei de Prevenció s'enquadren, actualment, en un 

escenari d'exposició de risc. (Escenaris de risc d'exposició al coronavirus COVID-19 en 

l'entorn laboral, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 de març de 2020.) 

Aquesta instrucció cobreix tota mena d'activitats presencials, docents, investigació i 

administració i serveis que es reinicien en la UA. En el cas que d'ara endavant es duguen 

a terme activitats docents o d'investigació en entorn sanitari, o vinculades 

intencionalment al risc biològic per COVID-19, l'exposició corresponent haurà de ser 

objecte d'avaluació específica abans que s’inicie l'activitat. 

Aquesta Instrucció ha sigut redactada prenent com a referència instruccions 

elaborades per altres universitats sobre mesures a implementar en el retorn a l'activitat 

presencial després del confinament decretat per l’alerta sanitària Covid-19.  

2. OBJECTIU  

 

Establir les mesures preventives per a garantir la seguretat i la salut de les persones que, 

de manera programada i gradual, es reincorporaran presencialment als llocs de treball 

de la Universitat d'Alacant. Aquestes mesures seran objecte d'un Pla d'Actuació, 

coordinat per la Gerència i el Vicerectorat de Campus i Tecnologia, en què es 

definisquen, com a mínim, responsables de les mesures, terminis i llocs de treball afectats. 

Per a fer-ho es comptarà amb la participació dels responsables definits en l'estructura 

preventiva del Pla de Prevenció aprovat pel Consell de Govern de 29/06/2009 (BOUA 

del 3 de juliol de 2009), així com amb el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 
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3. TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES  

Dins de l'entorn d'excepcionalitat derivat del risc que crea el SARS-CoV-2, causant de la 

COVID-19, i amb la finalitat de protegir la salut pública, el Ministeri de Sanitat ha establit 

que s’ha d'evitar l'exposició dels treballadors que, en funció de les seues característiques 

personals o estat biològic conegut, a causa de patologies prèvies, medicació, trastorns 

immunitaris o embaràs, siguen considerats especialment sensibles al coronavirus. 

Amb l'evidència científica disponible amb data 8 d'abril de 2020, el Ministeri de Sanitat 

ha definit com a principals grups vulnerables per a la COVID-19, les persones amb: 

• diabetis 

• malaltia cardiovascular, incloent-hi hipertensió 

• malaltia hepàtica crònica 

• malaltia pulmonar crònica 

• malaltia renal crònica 

• immunodeficiència 

• càncer en fase de tractament actiu 

• embaràs 

• més grans de 60 anys 

Sobre la base d’aquests criteris del Ministeri de Sanitat s'han de considerar aquests grups 

de vulnerabilitat, la seua condició d'especial sensibilitat (art. 25 de la Llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals) i, si escau, prendre accions per a evitar l'exposició, evitant 

el risc o limitant-lo prou, amb la utilització de mitjans de protecció col·lectiva i l'adopció 

de mesures d'organització del treball, entres les quals hi haurà l'excepció, si escau, de la 

seua incorporació presencial en una primera etapa del procés de reincorporació de la 

UA. 

4. MESURES PREVENTIVES EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

Mentre les autoritats sanitàries no modifiquen o alcen les restriccions laborals i socials per 

COVID-19, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat d'Alacant, seguint 
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les directrius donades pel Ministeri de Sanitat als serveis de prevenció de riscos laborals 

davant l'exposició a la COVID-19, amb data 8 d'abril de 2020, les mesures preventives 

generals per a garantir la separació entre treballadors davant la COVID-19 de l'Institut 

Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), amb data 9 d'abril de 2020, així com 

la Guia de bones pràctiques en els centres de treball, amb data 11 d'abril, editada pel 

Ministeri de Sanitat, proposa les següents mesures organitzatives i de caràcter col·lectiu 

i individual per a la protecció dels treballadors (personal docent i investigador, personal 

investigador i personal d'administració i serveis) de la institució.  

Aquest document defineix mesures de prevenció, adaptació i protecció, que poden 

permetre condicions de treball adequades segons els documents de referència, però 

que no eviten el risc inherent a la condició de salut del treballador. 

4.1. MESURES ORGANITZATIVES  

 

i. Qualsevol persona pertanyent a qualsevol dels col·lectius laborals de la 

comunitat universitària que presente simptomatologia (tos, febre, dificultat a l’hora de 

respirar, etc.) que puga estar associada amb la COVID-19 no haurà d'acudir al treball; 

a més, contactarà amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 de la comunitat autònoma 

o amb el seu centre d'atenció primària i seguirà les instruccions que li donen. Per a 

coneixement de l'organització, haurà d'informar de la seua situació al seu superior 

jeràrquic, així com al Servei de Prevenció, omplint el formulari aprovat pel Servei de 

Prevenció i accessible en la web de la UA; aquesta obligació s'estendrà a qui tinga 

coneixement fefaent d'haver patit el contagi o es trobe en la condició de cas sospitós.    

Als afectes del paràgraf anterior es recorda l'especial implicació i responsabilitat que, 

en matèria de prevenció, tenen tots els integrants dels diferents nivells d'intervenció, 

d’acord amb el que preveu l’art.2.4 del vigent Pla de Prevenció de la Universitat 

d'Alacant.    

ii. Realitzar i mantenir l'organització del treball preferentment no presencial, sempre 

que siga possible, atenent la conciliació familiar i sobre la base de les funcions del 

treballador. 

iii. En el cas del personal vulnerable recollit en el punt 3 d'aquest document, es 

donarà preferència a la realització del treball de manera no presencial, opció aquesta 
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que serà obligatòria en la primera etapa del procés de reincorporació. En les fases 

següents s'haurà de reubicar el treballador especialment sensible, si escau (amb 

l’avaluació prèvia pel Servei de Vigilància de la Salut de la Unitat de Prevenció de Riscos 

Laborals), en un lloc de treball amb el risc més baix possible d'exposició al coronavirus 

SARS-CoV2. Caldrà situar el treballador en un lloc de treball aïllat d'altres treballadors i 

de terceres persones.  

iv. Realitzar totes les tutories entre el professorat i l'estudiantat per videoconferència. 

v. Limitar la capacitat màxima de l'espai (despatxos, aules, laboratoris, etc.), per a 

minimitzar el contacte entre les persones i complir amb les mesures extraordinàries 

dictades per les autoritats sanitàries, específicament amb el requisit de distància de 

seguretat de 2 metres (d'ara endavant, els 2 m s'entendran associats a una superfície 

lliure de 12,56 m² per persona, delimitada pel radi d'un cercle imaginari de 2 m, en què 

la persona hi és al centre). 

vi. Establir horaris d'entrada i d’eixida al centre de treball que permeten un accés i 

eixida escalonats, sempre des del principi de presència mínima en les instal·lacions i que 

possibiliten la flexibilització dels horaris d'atenció al públic, així com la rotació de treball 

en aquells espais (serveis, unitats, laboratoris, secretàries, etc.), i en els espais destinats a 

multidespatxos (ús d'un mateix despatx per diversos treballadors), en els quals la 

distància de seguretat de 2 metres entre treballadors no es puga adoptar. Quedaran 

fixades tant l'hora d'eixida del torn de matí com l'hora d'entrada del torn de vesprada. 

vii. Habilitar, en la mesura que siga possible, en l'accés al centre de treball, un sentit 

d'entrada i un altre d'eixida. En cas que no siga possible, l'entrada i l’eixida dels edificis 

s’haurà de fer exclusivament per l'entrada principal, la qual haurà de tenir obertura 

automàtica, o si no en té, s’haurà de mantenir amb la porta constantment oberta (amb 

aquesta mesura s’intenta evitar l'ús manual de poms, tiradors i similars). 

viii. Quan l'entrada principal de l'edifici dispose de dues portes o més, habilitar-ne 

una exclusivament com a entrada i l'altra com a eixida, cosa que haurà d'estar indicat 

oportunament. 

ix. En cas d'emergència, utilitzar per a l'evacuació de l'edifici les eixides establides 

per a fer-ho. 
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x. Estudiar l'adequació, si escau, dels plans d'emergència dels edificis en funció de 

les característiques del Pla d'Actuació de cada edifici.  

xi. Quan calga, modificar la disposició dels llocs de treball, l'organització de la 

circulació de persones en espais comuns (afavorint la marxa cap endavant i evitant en 

la mesura que siga possible que es creuen), i la distribució d'espais (mobiliari, 

prestatgeries, corredors, etc.) per a garantir el manteniment de les distàncies de 

seguretat de 2 metres. 

xii. Mesures en espais amb atenció al públic: instal·lació de mampares de metacrilat 

(també en vehicles amb un acompanyant com a màxim) i senyalització vertical i 

horitzontal del paviment. Tot això ha de garantir el manteniment de la distància mínima 

de seguretat de 2 metres entre totes les persones que participen en el procés d'atenció 

al públic. 

xiii. Adequar les instal·lacions i mitjans tecnològics del Servei de Prevenció per a 

garantir la seguretat i salut dels seus membres, així com del personal atès presencialment 

(vigilància de la salut, medicina i infermeria assistencial, activitats tècniques i 

administratives) i el seu seguiment sanitari, quan siga procedent, vinculat a la COVID-19. 

4.2. MESURES COL·LECTIVES 

 

i. Incrementar la ventilació natural i mecànica dels espais de treball, programant 

diverses vegades l'obertura diària de les finestres i augmentant el volum de renovació 

d'aire en les instal·lacions d'aire primari dels edificis en què siga tècnicament possible, 

així com un augment en la periodicitat de la neteja de filtres i la seua desinfecció, si 

tècnicament és possible. 

ii. Incrementar la humitat en els espais de treball dels edificis en què siga 

tècnicament possible.  

iii. Reforçar la neteja i la desinfecció dels centres i els llocs de treball, així com a 

l'interior dels vehicles i qualsevol altre element utilitzat en el desenvolupament de 

l'activitat laboral: 

o Incrementar les mesures d'higiene en relació amb la pràctica habitual, i 

programar la desinfecció periòdica d'espais, equips, taules i vehicles de treball. 
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o Intensificar la higiene de les superfícies de contacte freqüent (lavabos, poms de 

portes, baranes, botons d'ascensors, interruptors de llum, etc.) i assegurar que es 

netegen diverses vegades al dia. També s'adequarà, si escau, la gestió de 

residus. 

o Verificar periòdicament al llarg del dia la disponibilitat dels recursos necessaris 

per a la higiene personal (sabó, paper per a eixugar-se les mans i solució 

hidroalcohòlica). 

iv. Reforçar els mecanismes de la coordinació de l'activitat preventiva per a 

garantir, entre d’altres, el compliment de les mesures de distanciament social entre els 

col·lectius de treballadors (propis i externs a la UA). Així mateix, s'intensificarà l'activitat 

del Grup de Coordinació d'Activitats Empresarials. 

v. Informar i senyalitzar sobre l'ús individual, per trajecte, dels ascensors, amb 

prioritat absoluta a persones amb mobilitat reduïda. (Caldrà col·locar un cartell indicatiu 

en tots els ascensors de la UA.) 

vi. Informar i senyalitzar zones comunes, com ara serveis, que siguen de dimensions 

reduïdes i dels quals caldrà fer un ús individual, de manera que, en cas d'estar ocupat, 

caldrà esperar per a accedir al seu interior a una distància mínima de 2 metres de la 

porta. 

vii. Informar i senyalitzar que, en les vies de circulació, com ara corredors, sempre 

que l'amplària ho permeta, se circularà al costat de la paret lateral de la nostra dreta, 

deixant el nostre costat esquerre per al sentit contrari de circulació. En el mateix sentit, 

no s’haurà de circular en paral·lel, sinó en fila índia deixant una distància mínima de 2 

metres. 

viii. Si les dimensions de la via no permeten adoptar la mesura anterior, informar i 

senyalitzar un sentit únic per a cada via de circulació sempre que hi haja una via per a 

recórrer el mateix itinerari en sentit contrari. Aquesta senyalització inclourà un cartell que 

indicarà com és l'entrada i com és l'eixida d'accés a la via. 

ix. Si les anteriors dues mesures no són possibles, informar i senyalitzar passos 

alternatius per a l'ús de la via per a evitar que les persones es creuen; és a dir, no es 

podrà incorporar un treballador a una via sense haver-ne eixit abans el treballador que 

en aquell moment l'estiga usant. 
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x. Durant l'horari laboral presencial, mantenir les portes obertes en tots els espais en 

els quals aquesta mesura no afecte la seguretat patrimonial de la Universitat d'Alacant, 

amb la finalitat de rebaixar al mínim la manipulació de manetes, poms, etc., sempre que 

no es generen situacions de molta incomoditat per corrents d'aire. 

xi. Tancar el subministrament d'aigua en les fonts interiors distribuïdes en els centres 

de treball.  

xii. Mantenir l'activitat de les zones destinades a cafeteries, bars i espais de menjar, 

atenent l'evolució i condicions de les fases de desescalada que determinen les autoritats 

competents.   

xiii. Mantenir el tancament preventiu de les zones destinades a la realització 

d'activitats esportives, mentre les autoritats competents a aquest efecte no n’aproven 

l’obertura. 

xiv. Mantenir el tancament preventiu, als estudiants, de les zones destinades a l'estudi 

i consulta bibliotecària, mentre les autoritats competents a aquest efecte no n’aproven 

l’obertura. 

xv. Fomentar i promoure el desplaçament a la UA a través dels mètodes alternatius 

que recomanen les autoritats sanitàries. 

4.3. MESURES INDIVIDUALS 

 

i. Reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de 

qualsevol escenari d'exposició: 

o La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció, 

motiu pel qual s’haurà d'assegurar la disponibilitat d'aigua, sabó, tovalloles de paper 

d'un sol ús i solucions hidroalcohòliques (dispensadors), a més del compliment de les 

mesures d'higiene recomanades a l'hora de tossir, esternudar o evitar tocar-se la cara i 

els ulls, la denominada etiqueta respiratòria. Per tant, es recomana l'augment de la 

freqüència de la rentada de mans amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, 

amb una duració mínima de 40 segons. 

o Tossir o esternudar cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat. 
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o Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 

o En cas de portar cabells llargs, recollir-los convenientment (lligacues, monyo, 

etc.). 

o Portar les ungles curtes. No usar anells, polseres ni rellotges. 

o Utilitzar mocadors d'un sol ús. Deixar-los després d’haver-los utilitat en 

contenidors o papereres específiques. 

o No realitzar manifestacions d'educació o afecte que suposen contacte físic. 

ii. Per a tots els treballadors de la UA, establir un mecanisme de posada a disposició 

i reposició de protecció respiratòria quirúrgica tipus IIR (UNE-EN 14683:2019), guants de 

nitril d'un sol ús contra microorganismes perillosos (UNE-EN ISO 374-5:2016), solució 

hidroalcohòlica i mocadors de paper d'un sol ús. Aquest mecanisme haurà d'incorporar 

la possibilitat de subministrar altres equips de protecció individual (EPI), en escenaris 

d'exposició on no es puguen garantir el conjunt de mesures exposades en aquesta 

instrucció. Entre aquests EPI es trobaran: protecció respiratòria FFP2 i FFP3 (UNE-EN 

149:2001), protecció amb pantalla facial (UNE-EN 166:2002) i peces de protecció parcial 

del cos d'un sol ús (UNE-EN 14126). Complementàriament s'habilitaran sistemes 

d'informació pràctica sobre la utilització dels EPI esmentats. 

Amb caràcter general, i com a mínim durant la fase I de desescalada determinada per 

les autoritats competents, s'estableixen els següents criteris obligatoris per a la utilització 

dels EPI: 

o Protecció respiratòria quirúrgica tipus IIR: és obligatòria utilitzar-la en espais de 

treball compartits amb una persona o més. 

o Protecció respiratòria FFP2 i pantalla facial: són obligatòries quan es donen un o 

més dels supòsits següents: (a) atenció al públic; (b) prescripció mèdica del 

Servei de Prevenció; (c) activitats puntuals en què no siga tècnicament o 

organitzativament possible mantenir una distància mínima de 2 metres. 

o Guants de nitril d'un sol ús, solució hidroalcohòlica i mocadors de paper d'un sol 

ús: aquests elements són obligatoris quan no hi haja lavabos a prop, o edifici 

ocupat per la persona treballadora amb unes les característiques que no 
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permeten observar les mesures higièniques de rentar-se de mans o etiqueta 

respiratòria ací definides. 

o Servei de Prevenció: tots els equips d'aquest punt són obligatoris en cas 

d'urgència sanitària. 

iii. En el cas de la devolució de préstecs de llibres, una vegada recepcionats 

s’hauran de posar en «quarantena» durant un mínim de 72 hores, tal com indica el 

Notheast Document Conservation Center (NEDCC), per bé que és recomanable que 

siguen 5 dies; a aquest efecte s’hauran d’introduir en bosses de plàstic. Aquesta mesura 

es podrà estendre als estudiants a partir del moment en què deixe destar en vigor el 

tancament preventiu considerat en l'apartat 4.2. 

iv. Ús del material de treball de manera diferenciada, evitant compartir telèfon, 

auriculars, bolígrafs i altres elements, i, en cas contrari, assegurar-ne una neteja 

exhaustiva amb material d'un sol ús prèvia i posterior a cada ús. En les màquines i 

instal·lacions d'ús comú, per exemple fotocopiadores, polsadors, interruptors, etc., es 

disposaran les mesures necessàries per a netejar-los després de cada ús. 

v. La indicació per a realitzar proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 

haurà de ser prescrita per un facultatiu d'acord amb les directrius, instruccions i criteris 

acordats a aquest efecte per l'autoritat sanitària competent. 

5. MESURES PREVENTIVES EN PROVES PRESENCIALS (EXÀMENS FINALS I 
EVAU) 

 

A la vista de la informació i directrius actuals de les autoritats competents i resolucions 

rectorals, a la Universitat d'Alacant no estan confirmades proves presencials per a la 

resta del curs acadèmic 2019-2020. En el supòsit que s'haguera de realitzar alguna prova 

presencial, entenent que hauran de ser excepcionals en el curs acadèmic 2019-2020, es 

definiran les mesures de prevenció i protecció dirigides a establir les condicions de 

seguretat necessàries per al desenvolupament d'aquestes proves presencials, quan no 

es puguen dur a terme recorrent a mètodes o sistemes d'avaluació alternatius, i sempre 

que les autoritats competents permeten que s’organitzen, atenent l'evolució de la 

pandèmia. 
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FULL DE RUTA PER AL COMPLIMENT DE LA INSTRUCCIÓ EN LA FASE I 

1. Amb l'entrada en vigor de la fase I del Pla de Desescalada estatal s’activarà un 

sistema de comprovació, distribució i reposició dels equips de protecció individual 

(EPI) recollit en aquesta instrucció, que queda organitzat així: 
 

a) Hi haurà almenys dos magatzems centrals en el Col·legi Major i l'Edifici dels Nous 

Instituts, des dels quals es distribuiran els EPI a les consergeries dels edificis de la 

UA que tindran presencialitat o altres centres de distribució. La Gerència definirà 

les persones encarregades d'aquesta gestió. 
b) La compra periòdica dels EPI vinculats a la prevenció davant la COVID-19 serà 

coordinada pel Servei d'Infraestructures.  
c) La comprovació de cada model i documentació tècnica dels EPI adquirits serà 

realitzada pel Servei de Prevenció.  
d) La distribució i la reposició des dels magatzems centrals a les consergeries serà 

coordinada per part dels/de les administradors/es de centre i els/les 

coordinadors/es de servei. 
e) L'auxiliar de serveis o el personal al càrrec d'aquesta responsabilitat en cada 

edifici lliurarà i registrarà els EPI proporcionats a cada persona. Per a fer-ho hi 

haurà mitjans i criteris de registre definits pel Servei de Prevenció. 
 

2. Es distingeixen dos tipus d'activitats: les de tipus I, com aquelles en les quals 

explícitament es defineix el començament en la normativa de desenvolupament de 

la fase I del Pla de Desescalada estatal (per exemple, investigació), i les de tipus II, 

com aquelles que no hi estan explícitament definides per al començament.  
 

3. Per al començament de les activitats de tipus I, no es podrà començar fins que les 

unitats organitzatives de nivell 3 i nivell 4 (directors/es de departament/institut/servei i 

responsables d'altres unitats administratives) del punt 2.4 del Pla de Prevenció de la 

UA hagen comprovat el compliment dels aspectes organitzatius del primer punt. Per 

a fer-ho, les persones responsables del nivell 1 i nivell 2 donaran les instruccions 

oportunes.  
 

4. Per a les activitats de tipus II, només es permetran les tasques presencials pròpies de 

preparació per a la reincorporació a l'activitat presencial en successives etapes. 

Aquesta etapa inclourà el mínim nombre necessari de persones de cada unitat per 

a aconseguir aquest objectiu. Se seguirà amb la resta de les tasques de forma no 

presencial.  
 

5. Els terminis i les característiques de les següents etapes de reincorporació presencial 

es definiran per resolució rectoral d'acord amb l'evolució i les condicions de les fases 

de desescalada que determinen les autoritats competents, com també amb 

l'assessorament i el suport de les unitats organitzatives de nivell 0, 1 i 2 del Pla de 

Prevenció de la UA.   
 

6. S'habilita una eina informàtica d'emplenament obligatori, amb caràcter previ, per a 

tot el personal que tinga presència en les instal·lacions universitàries. S’hi comunicarà 

aquesta presència, com també el codi SIGUA de les instal·lacions en què romanga. 

L'estructura organitzativa preventiva de nivell 3 i 4 tindrà accés a aquests llistats i 

haurà de comunicar-ne l’incompliment a degans/es de facultat i director d'Escola. 

En finalitzar la jornada, haurà de comunicar les estances on haja estat més de 15 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1191.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1191.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1191.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1191.pdf
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minuts i no estiguen declarades. Tot això amb la finalitat de complir les diferents 

normes de traçabilitat d'eventuals contagis. 
 

7. Amb caràcter complementari a l'eina informàtica del Servei de Prevenció, 

s'elaborarà una segona eina que permeta completar les dades de salut del personal 

de la UA, registrar la informació i la formació de les mesures preventives 

corresponents, com també el lliurament dels EPI. 
 

8. Amb l'inici de la fase I, les mesures preventives quant a mampares i senyalització 

s'instal·laran de manera progressiva en els edificis de la UA i es tindran en compte 

com a prioritàries les activitats de tipus I i l'atenció a l'usuari o usuària.  
 

9. En aquesta primera fase, serà obligatori que totes les persones amb activitat 

presencial complisquen les directrius d'utilització dels EPI, el distanciament social i la 

circulació descrits en la instrucció IPRL-26 i altra normativa complementària. Per a fer-

ho, el Servei de Prevenció reforçarà els canals informatius i formatius. 
 

10.  El compliment de les mesures recollides en la instrucció IPRL-26 formarà part de les 

funcions i responsabilitats definides per als cinc nivells d'intervenció del Pla de 

Prevenció de la UA, és a dir, la totalitat d'empleats i empleades públics/ques i el 

personal comprès en altres categories de l'Estatut de la UA. 


