PROTOCOL LUPES
Facultat de Veterinària
Les lupes de la facultat estan ubicades a;
 Hall principal. Costat antic quiosc (armari). 19 lupes (mòbils)
 Laboratori docent 2 (V1/230). 12 lupes (no es poden treure del laboratori)

Ubicació armari

Responsable lupes facultat.
La persona responsable del control de les lupes serà, la tècnic de laboratori Encarna
Bautista (ext. 2817 i mail encarna.bautista@uab.cat).
De forma rotatòria (curs acadèmic) hi haurà un segon responsable, en aquest cas serà
el tècnic de laboratori de les diferents unitats que fan servir aquest equipament.

Curs

Unitat

telèfon

2019/2020

Agricultura

Ext. 1497

2020/2021

Anatomia

Ext. 1355

2021/2022

Cirurgia

Ext. 1944

2022/2023

Nutrició

Ext. 1556

2023/2024

Reproducció

Ext.1899

Lupes
La Facultat disposa de 31 lupes, dividides en dos grups, mòbils i fixes.
Mòbils. Hi ha 19 lupes de diferents models (exceptuant una, la resta són d’una antiguitat
de més de 25 anys).
Fixes. Ubicades de forma permanent al laboratori docent 2 (V1/230). Aquestes no es
poden treure d’aquest espai.
Degut a la seva antiguitat i de no disposar de material de recanvi, us recomanem,
depenent del tipus de pràctiques que realitzeu, utilitzar el laboratori 2 del nou aulari.
Responsabilitat del responsable
 Gestionar el lliurament/recollida d’aquestes.
 Realitzar el petit manteniment (canvi bombetes, etc)
 Fer el seguiment d’incidències.
El segon responsable haurà de coordinar-se amb l’Encarna Bautista al finalitzar el curs
per tal de fer una revisió d’aquestes i tenir-les a punt pel curs seguent.
Responsabilitat del cap del SLiPI
 Coordinar amb el responsable el manteniment anual.
Responsabilitat de la Gestió Acadèmica
 Programar el calendari de reserves per a la docència.
Responsabilitat dels usuaris
 Fer la sol·licitud de les lupes a la Gestió Acadèmica abans de cada semestre per
realitzar la planificació.
 Informar i coordinar-se amb el responsable, per tal de recollir/lliurar les lupes
segons el calendari de reserves.
 En el moment de retornar les lupes s’han de lliurar netes i amb la serva funda de
plàstic.
 Cas d’alguna incidència, s’ha d’informar al responsable.

