Servei de Granges i Camps Experimentals
Aquest document recull les principals Normes de Bioseguretat, Prevenció i
Actuació que s’apliquen a totes aquelles persones que participin en les pràcti‐
ques docents que es desenvolupen en el Servei.
L’objectiu de les mesures establertes és garantir la seguretat de les persones ,
un desenvolupament de qualitat de l’activitat docent, prevenint els possibles
riscos inherents en la tasca desenvolupada.
Els animals amb els que es desenvolupa l’activitat són animals sans, tot i així
cal mantenir estrictes mesures de bioseguretat. En aquest sentit cal que tot el
personal que intervé en les pràctiques (docent, estudiants i tècnics) complei‐
xin amb les seves obligacions i responsabilitats i col∙laborin en el compliment
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d’aquestes normes i amb els principis de bioseguretat que implica l’activitat.

ESTUDIANT ÉS IMPRESCINDIBLE QUE:
 INFORMIS al personal acadèmic de qualsevol circumstància personal que
et pugui fer més susceptible o sensible en front de possibles riscos
(embaràs, al∙lèrgies...)
 INFORMIS d’aquells factors que puguin suposar un risc biològic al Servei
(visites a altres granges o instal∙lacions similars en els darrers 7 dies, ús de
vestuari utilitzat en espais de risc o similars)

VESTUARI I EQUIPAMENT

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

HIGIENE PERSONAL

COMPORTAMENT

 Prohibit portar joies, pírcings i altres objectes que es puguin
enganxar o arrossegar.

 No fumeu, ni mengeu, ni beveu.
 No us toqueu la cara, principalment ulls i boca després
de les manipulacions d’animals i/o mostres.

 Recolliu‐vos el cabell, si el porteu llarg.
 Portar les cames ben protegides.

 No correu, ni jugueu, ni crideu, cal estar alerta per evi‐
tar riscos.

 Cobrir talls i ferides amb apòsits impermeables.
 Utilitzar guants, si està indicat en l’activitat.

 No doneu l’esquena als animals, cal estar alerta per
vigilar els seus moviments.

 Porteu granota o roba adequada i exclusiva per l’activitat
que aneu a realitzar.

 No feu fotografies.

 No porteu dispositius electrònics.

MOVIMENTS

 Botes: És obligatori l’ús de les botes del Servei.

 No tocar innecessàriament els animals .

PROCEDIMENT

 No entreu en estances, en naus o en espais tancats, si
no són objecte de la pràctica.

Abans d’iniciar l’activitat:

 No manipuleu equips, productes, estris, si no està espe‐
cificat en l’activitat.

 Cal equipar‐se amb el vestuari adequat i els EPI (Equips de
Protecció Individual) establerts. Els vestuaris romandran
tancats i la clau la conservarà el personal acadèmic.

 No canvieu de lloc ni materials ni animals si no està
especificat en l’activitat.

 Les sabates i objectes personals es deixen en el vestuari
d’estudiants de forma neta i endreçada, es recomana portar
l’imprescindible (evitar bosses, mòbils i/o altres pertinences)
a la pràctica.

 No abandoneu el vostre lloc i seguiu les indicacions del
professorat.
PROCEDIMENT
 Desinfecteu els materials utilitzats en la manipulació
d’animals, si s’escau.

 Renteu‐vos les mans abans de començar les activitats.

 Canvieu els guants quan sigui necessari, renteu‐vos les
mans amb freqüència i sempre al finalitzar l’activitat i
abans de marxar de la granja.

GESTIÓ DE RESIDUS
 No reencapsular les agulles, ni fulles de bisturí.
 No utilitzar material de vidre o tallant en mal estat.
 Ubiqueu els residus:
 Bioperillosos: en el contenidor groc (agulles, fulles de bisturí,
etc) o en el groc‐negre (utensilis tallants, mostres i material
contaminat)

A l’acabar l’activitat:
Cal rentar les botes en el “renta‐botes”, retornar‐les netes en l’espai destinat a
aquest fi i canviar‐vos la roba de granja

 Medicaments/ mutagènics /citostàtics en el Blau‐negre

EN CAS D’ACCIDENT

 Resta de materials en escombraries banals

 Estigueu alerta per informar al professorat de qualsevol accident o incidència.

 No llençar a la pica productes sòlids que puguin embussar‐les .
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 Seguiu el protocol d’emergència establert.

