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Aquest document té com a propòsit descriure les mesures preventives i de protecció front la COVID-19 que 
ha de prendre tot el professorat de la FUAB, independentment del tipus de programa formatiu al que estigui 
vinculat, per la pròpia seguretat i la de tothom. 
 
Les mesures de prevenció i protecció descrites al present document complementen les establertes per les 
autoritats sanitàries aplicant els criteris desenvolupats a la Resolució SLT/2704/2021 de 2 de setembre, al 
Pla Sectorial d’Universitats aprovat dins del marc del Pla d’actuació del PROCICAT, complint amb les 
indicacions del Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB per als alumnes universitaris, i el 
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per centres educatius en el marc de la pandèmia per al alumnes de 
cicles formatius. Cal tenir present que les mesures previstes en aquest protocol queden supeditades a 
possibles canvis en funció de com es desenvolupi la situació i les recomanacions i normes que detallin les 
autoritats corresponents. 
 
Des de la FUAB hem posat els mitjans per facilitar el compliment d’aquestes mesures preventives, però cal 
recordar que la tasca de control i mitigació de l’actual crisi sanitària per la COVID-19 és una responsabilitat 
compartida. Cal que, a més a més, vetllem pel compliment de les mesures preventives previstes a les aules 
per part dels alumnes durant la seva activitat acadèmica. 

 
Mesures Generals 
 
Condicions per la incorporació presencial 

 No us desplaceu a l’Edifici Blanc-Escoles si teniu restriccions per desenvolupar activitats col·lectives 
per motius de salut. En aquest cas, o en cas de dubte, contacteu amb la coordinació dels estudis, 
amb el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals segons el procediment establert, i 
amb Recursos Humans (rh.fuab@uab.cat) 
 

 No us desplaceu a l’Edifici Blanc-Escoles si teniu febre o altres símptomes compatibles amb la 
COVID-19. En aquest cas, contacteu amb el vostre metge o Centre d’Atenció Primària (CAP). En cas 
de confirmar-se, l’haureu de comunicar a la coordinació dels estudis i a Recursos Humans 
(rh.fuab@uab.cat) 
 

 No us desplaceu a l’Edifici Blanc-Escoles si esteu en situació de confinament preventiu. Contacteu 
amb la coordinació dels estudis i amb Recursos Humans (rh.fuab@uab.cat) 
 

 Només us haureu de desplaçar a l’Edifici Blanc-Escoles els dies que teniu activitat presencial 
programada per al vostre grup. 
 

 Les tutories es faran, preferentment, de forma virtual. 
 

 Si algun alumne vol fer una tutoria presencial, es poden dur a terme al despatx de tutories de la 1a 
planta, a la sala de reunions de la 3ª planta, o a qualsevol de les 3 sales de reunions de la sala de 
professors de la 3ª planta. Les taules rodones dels despatxos compartits han estat retirades per 
prevenció. 
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Protecció durant la presència 
 

 L’ús CORRECTE d’una mascareta homologada per la prevenció del contagi de la COVID-19 és 
OBLIGATÒRIA a tots els espais de l’edifici i en tot moment exceptuant els següents casos: 
 

a) Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugi veure’s 
agreujada per la utilització de la mascareta. 
 

b) Persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per 
a treure’s la mascareta. 

 
 Les persones exemptes de portar mascareta segons els supòsits a) i b) de l’apartat anterior ho han 

de notificar prèviament mitjançant certificat mèdic a la coordinació dels estudis, així com a Recursos 
Humans (rh.fuab@uab.cat), i se’ls informarà de les mesures específiques d’actuació per complir amb 
les especificacions de les autoritats sanitàries. 
 

 Cal complir amb les condicions d’higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, 
tapant-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se cara, nas i ulls). 
 

 Limiteu el temps de presència a l’edifici al temps necessari per fer les activitats acadèmiques.  
 

 Com a norma general, eviteu el contacte proper entre persones i mantingueu la distància de seguretat. 
També durant l’accés a les aules. 
 

 La circulació preferent de persones a l’edifici és sempre per la vostra dreta (passadissos, escales i 
replans). 
 

 Utilitzeu prioritàriament les escales i no els ascensors. En cas que els utilitzeu, cal portar mascareta 
 

 Ús restringit dels equipaments comuns, com ara impressores. Feu-les servir només quan sigui 
realment necessari, i sempre extremant les mesures higièniques rentant-vos les mans abans i 
després de la seva utilització. 

 
 Està prohibit beure directament a les fonts d’aigua. En cas de necessitar aigua, les fonts estan 

habilitades per omplir gots o ampolles d’ús individual. Es recomana portar una ampolla per ús 
individual. 
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 Seguiu sempre les indicacions de seguretat especificades als cartells informatius distribuïts per 

l’edifici. 
 

 Si presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19, aviseu a la Coordinació del vostre curs i a 
Recursos Humans (rh.fuab@uab.cat). Torneu a casa i poseu-vos en contacte amb el 061. 

 
 
Mesures a l’aula  
 

 Assegureu-vos del compliment dels horaris d’entrada i sortida a l’aula. 
 

 Si modifiqueu la disposició de l’aula, al finalitzar cal deixar-la com estava inicialment. 
 

 Cal que feu higienització de mans a l’entrada i a la sortida de l’aula. 
 

 Cal obrir les finestres de l’aula, com a mínim, 5 minuts abans de finalitzar la classe. 
 

 Netegeu-vos les mans abans d’utilitzar l’ordinador, retoladors, i material exclusiu de l’aula. 
 

 
 Mantingueu l’espai de treball net i recollit. 

 
 
Ús de les aules d’informàtica 
 

 Si algun o alguna estudiant vol guants per fer la classe, els haurà de demanar a Gestió Acadèmica. 
 
 
 
 
 
 

 Recordeu que cal llençar els residus de material de neteja i equips de protecció quan no els feu servir. 

 Els alumnes no podran entrar a les aules d’informàtica, fins que el/la professor/a estigui a dins. 
 

 El professorat haurà de recollir la clau a Gestió Acadèmica i, al finalitzar les classes, tancar l’aula i 
tornar-la. 
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Ús sala de professorat 
 

 
 
Vetlleu per que els alumnes compleixen  
 

 El sentit prioritari a les portes de les aules. 
 

 La higiene de mans a l’entrar i al sortir de l’aula. 
 

 La utilització CORRECTA de les mascaretes. 
 

 Les mesures referents a no deixar res a l’aula fora del seu lloc un cop marxin (mocadors, 
mascaretes, guants…) 
 

 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’edifici disposa de dues sales de professorat, una a la 2a planta i una altra a la 3a planta. Ambdues 
sales s’han adaptat separant les taules i posant mampares frontals entre elles . 
 

 A totes dues sales hi ha dispensador d’hidrogel i paper, per poder netejar l’espai de treball o bé la 
taula de l’aula o de la sala de tutoria. 
 

 A la sala de professors i les sales per tutories, tant en arribar com al sortir, cal rentar-se les mans i 
netejar l’espai de treball. 


