Actualització de les mesures preventives i de protecció enfront de la
covid‐19. Recomanacions generals. V. 20.4.2022
Introducció

INFORMACIÓ PREVENTIVA PER A ESDEVENIMENTS I ACTES ACADÈMICS (V 26/07/2021)

En vista de l’evolució de la pandèmia i de les diverses actualitzacions de les
mesures de control i seguiment de la covid-19, aquest document actualitza i
resumeix les instruccions dirigides als diversos col·lectius de la UAB en els termes
que es descriuen a continuació.
Gestió de casos
Es manté la necessitat de comunicar qualsevol cas que afecti les persones que
treballen a la UAB: personal acadèmic i investigador, personal d’administració i
serveis, i personal d’empreses externes.
Els estudiants que s’hagin contagiat ho han de comunicar a la coordinació de la
titulació. Les coordinacions de titulació han de seguir mantenint el registre de
casos, però ja no és necessari que en facin una comunicació periòdica al SAS a
través dels deganats o la direcció d’escola, llevat dels casos que suposin un brot,
és a dir, quan apareguin tres o més casos dins d’un mateix grup aula en un
període màxim de 3 dies consecutius.
https://www.uab.cat/doc/comunicacio-cas-positiu-coronavirus
Si teniu símptomes lleus d’infecció respiratòria, feu ús de la mascareta, reduïu
les interaccions socials i eviteu el contacte amb persones vulnerables (de més de
60 anys, immunodeprimides, embarassades, etc.).
Ús de la mascareta
L’ús de la mascareta continua sent obligatori en els casos següents:
‐
‐

Al Servei Assistencial de Salut.
Per a les persones amb simptomatologia respiratòria.

També es recomana l’ús de la mascareta:
‐
‐
‐
‐

Als espais de treball on la distància interpersonal sigui inferior a 1,5 metres.
A les reunions en espais interiors quan no es pugui mantenir la distància
d’1,5 metres o no hi pugui haver una bona ventilació.
Per als estudiants en espais docents on no es pugui mantenir la distància
d’1,5 metres.
Per a les persones especialment vulnerables (embarassades,
immunodeprimides, de més de 60 anys, etc.).

Higiene de mans
Es mantenen els mitjans existents (sabó i dispensadors de solució
hidroalcohòlica), perquè els membres de la comunitat universitària puguin
adoptar les mesures d’higiene de mans.
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Ventilació
A les aules i altres espais interiors s’ha de continuar vetllant pel compliment de
les condicions de ventilació i qualitat de l’aire establertes per les resolucions del
Departament de Salut. Per als edificis que disposen de ventilació mecànica, això
equival a valors d’aire de bona qualitat: 12,5 litres d’aire exterior per segon i
persona.
Cal afavorir la ventilació natural deixant les portes obertes i obrint les finestres
una estona durant la jornada sempre que sigui possible.

Senyalització
Cal mantenir la informació sobre mesures preventives vigents.

Actes acadèmics, esdeveniments, congressos, convencions i assimilables
S’eliminen a la UAB les limitacions per a l’organització d’aquests esdeveniments.
Cal parar especial atenció a garantir la ventilació dels espais on es porti a terme
aquest tipus d’activitats.
Cal evitar les aglomeracions. Per això cal fer l’obertura de portes amb prou
antelació per permetre un accés esglaonat i respectar les indicacions d’accés i de
sortida i els recorreguts senyalitzats.

Si teniu qualsevol dubte en matèria preventiva adreceu-vos per correu
electrònic a l’Àrea de Prevenció i Assistència.
a.prevencio.assistencia@uab.cat
Aquesta informació està en revisió permanent (20.4.2022).
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