
 
 

 

 
Informació a incloure en el formulari de control d’accés campus (PAS/PDI) 

 

Mitjançant el present formulari, en coordinació amb el Servei de Prevenció de la UA, s'articulen un conjunt 

de directrius sanitàries bàsiques, així com mecanismes higiènics i de seguretat, que tenen com a principal 
objectiu minimitzar el risc de contagi i propagació del coronavirus COVID-19 durant l'activitat presencial de 

caràcter crític al campus de la UA. 

 
En relació a les directrius sanitàries bàsiques, recordeu que només heu d'acudir presencialment a la UA en 

cas d'urgència, a fi de solucionar casos d'extrema necessitat que no puguen ser solucionats per mitjans 

telemàtics, i sempre d'acord amb la Resolució rectoral per a la limitació de l'accés a les instal·lacions 
universitàries per a reduir la mobilitat davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 (15 d’abril de 

2020). 

 

Si és absolutament necessari que hi accediu presencialment, heu de seguir les indicacions vigents de 

les autoritats sanitàries i laborals [nota a peu de pàgina1], especialment: manteniu la distància 

mínima de seguretat d'almenys 2 metres i eviteu el contacte estret amb altres persones. 
 

En tot cas, no heu d'accedir a la UA si: esteu afectat pel coronavirus COVID-19, o presenteu símptomes 

propis de coronavirus (tos, febre o dificultats respiratòries), o heu estat o esteu en contacte amb afectats 

pel coronavirus COVID-19 o esteu embarassada. En qualsevol de les circumstàncies anteriors, heu d'actuar 

segons les indicacions de les autoritats sanitàries. No obstant això, si durant la vostra activitat presencial al 

campus de la UA presenteu símptomes propis del coronavirus, haureu de telefonar al 900 300 555 o a 
l'extensió 2655 del Servei de Prevenció de la UA (en horari de 8.00 a 20.00 h de dilluns a divendres), i seguir 

les indicacions que rebeu. 

 
En relació als mecanismes higiènics, coordinats pel Servei d'Infraestructures i Serveis, l'espai i els equips de 

treball que tingueu previst utilitzar, juntament amb els vàters més pròxims, seran netejats i desinfectats 

abans, cada dues hores i després de la ser utilitzats en una mateixa jornada de treball. 
 

En relació als mecanismes de seguretat, coordinats pel Servei de Seguretat, es mantindrà un estricte control 

de la vostra entrada, permanència i eixida de la UA. Si durant la vostra permanència detecteu alguna situació 

d'emergència, heu de telefonar immediatament al centre de control de seguretat: 965909656 (ext. 9656). 
 

La següent informació està destinada únicament a empreses que desenvolupen activitat en la UA 

 
Els serveis de prevenció de cada empresa hauran de transmetre i fer complir les mesures anteriors al seu 

personal que haja de desenvolupar activitat en la UA. Aquestes mesures preventives, a través dels 

corresponents serveis de prevenció, hauran d'analitzar-se i complementar-se sempre que es considere 

tècnicament necessari. Per a això, quan siga procedent, s'activaran, en la mesura que les circumstàncies ho 
permeten, els mecanismes de coordinació de l'activitat preventiva habituals de la UA. 

                                                
1 Ministeri de Treball. Mesures preventives generals per a garantir la separació entre treballadors enfront de COVID-
19. Versió del 9 d'abril de 2020. 

https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/medidas-preventivas-generales/medidas-preventivas-generales-covid-19.pdf?noCache=1587117030653
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