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1. Introducció 
 

Aquest document es desenvolupa en el marc d'IPRL-26 de la Universitat d'Alacant 

(UA), pren en consideració el que s'estableix en el procediment vigent d'actuació per als 

serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al nou cronavirus publicat pel 

Ministeri de Sanitat (última versió: 6 de juliol del 2021), com també en el protocol 

d'actuació per al curs universitari 2021/2022 remès per la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública. 
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Així, els continguts íntegres de la proposta inicial s'han desplegat, desenvolupat i 

adaptat a les característiques preventives pròpies de la UA. Aquest document 

s'estructura en tres blocs o protocols que es resumeixen sota els epígrafs: 

• Mesures per a l'estudiantat: l'ABC de l'estudiantat 

• Mesures per al PDI i el PAS: l'ABC del PDI i el PAS 

• Aspectes preventius de caràcter estructural 

És important destacar que, si bé el tercer bloc ressalta aquells aspectes relatius a les 

infraestructures dels espais docents, amb els dos primers punts es pretén facilitar 

l'aplicació de les mesures preventives en l'entorn universitari. 

Bàsicament això s'haurà aconseguit quan se sàpia respondre les preguntes següents: 

A. Abans d'acudir a la Universitat 

a. Què fer el primer dia? 

b. Què fer cada dia del curs? 

B. Durant l'accés i permanència en la UA 

a. Quins són els aspectes relacionats amb els EPI, senyalització, el meu seient, 

abans d'entrar a classe, descansos entre classes, traçabilitat, permanència en 

altres estances, actualització de la informació? 

C. En el cas de símptomes compatibles amb la Covid-19 

a. Què fer si apareixen símptomes? 

b. Quins són eixos símptomes? 

Això és el que anomenem l’ABC de la nostra protecció davant la COVID-19 en la 

UA.  
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2. Mesures per a l’estudiantat 

 

A. Abans d'acudir a la Universitat d'Alacant 

i. El primer dia del curs: has d'informar-te a través del teu centre de 

l'organització, la ubicació i els horaris de les classes presencials a fi de 

conèixer l'aforament permès i assegurar que l’assistència estiga permesa en 

cadascuna. 

ii. Cada dia del curs: no has d'accedir als recintes universitaris si tens 

símptomes compatibles amb la COVID-19, si t'han diagnosticat la malaltia i 

no has finalitzat el període d'aïllament requerit o si et trobes en període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona 

amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que 

indiquen les autoritats sanitàries. 

B. Accés i permanència en els recintes universitaris 

i. Màscara: sempre aniràs proveït o proveïda de màscara pròpia. L'ús de la 

màscara és obligatori segons la normativa en vigor.  

ii. Circulació per als vianants: has de circular pels espais de la UA complint la 

corresponent senyalització vertical i horitzontal. No està permesa la 

permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús comú en les quals 

així estiga indicat. Tot això a fi de facilitar que tant l'estudiantat com el 

professorat i altre personal de la UA puga accedir a les aules i laboratoris i 

mantenir la distància interpersonal recomanada. 

iii. Accés al teu seient: uns minuts abans de cada classe, has d'acudir 

directament a la teua aula o laboratori, accedir de forma ordenada mantenint 

la distància de seguretat interpersonal i seure considerant, prioritàriament, 

aquells espais marcats amb un adhesiu verd. Quan els seients amb aquesta 

marca estiguen completament ocupats, es podran utilitzar els altres que 

estiguen lliures. És recomanable que ocupes el mateix seient durant una 

mateixa jornada. 



2 

14/09/2

1 

 

iv. Períodes de descans entre classes: hauràs de romandre en espais oberts o 

aquells a l'interior dels edificis específicament habilitats a tal fi, mantenir la 

distància de seguretat interpersonal i utilitzar la màscara segons es descriu 

en l'apartat i. Una vegada finalitzades les classes, no hauràs de romandre en 

les instal·lacions universitàries. 

v. Accés i permanència en altres espais universitaris (biblioteques, 

secretaries, centre comercial, etc.): compliràs les normes i mesures 

disposades específicament en cada cas. 

vi. Accés i permanència en espais externs a la universitat (visites acadèmiques, 

pràctiques en empreses o institucions i similars): compliràs les normes i les 

mesures disposades específicament en cada cas, les quals te les 

proporcionarà el professorat amb suficient antelació. 

vii. Registre per a la traçabilitat (només en cas necessari): quan estigues 

aproximadament 15 minuts o més en un espai, com per exemplen l'aula o 

laboratori assignat a les teues assignatures, has de capturar amb l'appUA el 

codi QR imprès en un adhesiu al costat de l'accés de tot espai universitari.  

viii. Actualització de coneixements en matèria de la COVID-19 en la UA: hauràs 

de mantenir-te informat o informada a través dels canals oficials de la UA. 

La pàgina web següent és el canal general: 

https://web.ua.es/es/prevencion-covid-ua/ 

C. En el cas de símptomes compatibles amb la COVID-19 

i. Recorda: no has d'accedir als recintes universitaris de la UA si tens 

símptomes relacionats amb la COVID-19 segons es descriu en l'apartat A. 

ii. Actua: si durant la teua permanència en els recintes universitaris de la UA 

presentes símptomes lleus compatibles amb la COVID-19, informa 

immediatament el professorat; després d’això podràs abandonar el recinte 

universitari i contactar de manera immediata amb el teu centre de salut. 

https://web.ua.es/es/prevencion-covid-ua/
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En cas necessari, com l'ocurrència de diversos símptomes que puguen 

evidenciar la consideració de cas sospitós informaràs immediatament el 

professorat o la persona referent que el teu centre t'haja assignat, i a 

continuació et desplaçaràs amb ella, si les teues condicions físiques t'ho 

permeten, a una sala habilitada prèviament on es procedirà al teu aïllament 

voluntari i en el qual romandràs proveït de màscara quirúrgica IIR fins que 

rebes l'assistència i recomanacions dels serveis sanitaris. 

iii. Símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19: inclouen febre, tos 

seca i cansament. En alguns casos també pot haver-hi disminució de 

l'olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, conjuntivitis, dolors 

musculars, diarrea o vòmits. Els símptomes greus són dificultat per a 

respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, 

confusió, coloració blavosa en llavis o rostre que, en cas de presentar-se, 

requereixen atenció immediata urgent.  
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3. Mesures per al PDI i el PAS 
 

A. Abans d'acudir a la Universitat d'Alacant 

i. El primer dia del curs: has d'informar-te a través del teu centre de 

l'organització, la ubicació i els horaris de les classes presencials a fi de 

conèixer l'aforament permès. 

ii. Cada dia del curs: no has d'accedir als recintes universitaris si tens 

símptomes compatibles amb la COVID-19, si t'han diagnosticat la malaltia i 

no has finalitzat el període d'aïllament requerit o si et trobes en període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona 

amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que 

indiquen les autoritats sanitàries. 

B. Accés i permanència en els recintes universitaris 

i. Equips de protecció individual (EPI): en general, seguiràs el que disposa en 

la instrucció IPRL-26. Cal recordar que les consergeries dels centres són 

punts de subministrament d'EPI per al personal PDI i PAS. De manera 

específica, durant l'activitat docent a l'aula i el laboratori serà obligatori que 

uses preferentment una màscara FFP2 en tot moment. Quan la màscara 

FFP2 no et permeta respirar amb normalitat o quan no et permeta una 

suficient intel·ligibilitat de la paraula, podràs substituir la màscara FFP2 per 

una màscara quirúrgica IIR. Aquesta substitució no està permesa si les 

característiques de l'activitat docent no permeten mantenir, 

excepcionalment, una distància mínima interpersonal de 2 m. En aquests 

casos, a més de la màscara FFP2 s'utilitzarà protecció ocular tipus pantalla 

facial o ulleres de protecció.  

ii. Circulació per als vianants: has de circular pels espais de la UA complint la 

corresponent senyalització vertical i horitzontal. No està permesa la 

permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús comú en les quals 

així estiga indicat. Tot això a fi de facilitar que tant l'estudiantat com el 
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professorat i altre personal de la UA puga accedir a les aules i laboratoris 

mantenint la distància interpersonal recomanada. 

iii. Accés al teu seient i material docent: aquests elements estaran subjectes a 

programes de neteja diaris. Complementàriament, podràs sol·licitar en les 

consergeries de cada centre material de neteja i desinfecció a fi d'ajudar-te a 

mantenir principalment la higiene de mans durant la permanència a classe. 

iv. Abans del començament de cada classe: planifica la teua disposició a l'aula 

o laboratori per a mantenir en tot moment una distància mínima 

interpersonal de 2 m i recorda a l’estudiantat les principals mesures 

preventives per a protegir i protegir-se de la COVID-19: (a) actuació abans 

símptomes; (b) utilització de màscares i manteniment de la distància de 

seguretat; (c) ocupació dels seients. 

v. Períodes de descans entre classes: hauràs de romandre en espais oberts o 

aquells a l'interior dels edificis específicament habilitats a aquest fi o en el 

teu despatx.  

vi. Accés i permanència en altres espais universitaris (biblioteques, 

secretaries, centre comercial, etc.): compliràs les normes i mesures 

disposades específicament en cada cas. 

vii. Accés i permanència en espais externs a la universitat (visites acadèmiques, 

pràctiques en empreses o institucions i similars): compliràs les normes i 

mesures disposades específicament en cada cas, les quals hauràs d'obtenir 

com a part de la teua organització docent en coordinació del responsable de 

l'assignatura, i proporcionar-les amb suficient antelació a l’estudiantat. 

viii. Registre per a la traçabilitat (només en cas necessari): quan et trobes 

aproximadament 15 minuts o més en un espai diferent del teu despatx, o de 

l'aula o laboratori assignat a les teues assignatures, has de capturar amb 

l'appUA el codi QR imprès en un adhesiu al costat de l'accés de tot espai 

universitari. Els codis QR de les aules i laboratori assignats al teu despatx i 

assignatures ja els tenim registrats en el teu expedient. 
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ix. Actualització de coneixements en matèria de la COVID-19 en la UA: hauràs 

de mantenir-te informat o informada a través dels canals oficials de la UA, 

els quals ajudaràs a difondre entre l’estudiantat. La pàgina web següent és el 

canal general: 

https://web.ua.es/es/prevencion-covid-ua/ 

C. En el cas de símptomes compatibles amb la COVID-19 

i. Recorda: no has d'accedir als recintes universitaris de la UA si tens 

símptomes relacionats amb la COVID-19 segons es descriu en l'apartat A. 

ii. Actua: si durant la teua permanència en els recintes universitaris de la UA 

presentes símptomes lleus compatibles amb la COVID-19, informa 

immediatament el Servei de Prevenció a través de l'extensió 9595; després 

d’això podràs abandonar el recinte universitari i contactar de manera 

immediata amb el teu centre de salut. 

En cas necessari, com l'ocurrència de diversos símptomes que puguen 

evidenciar la consideració de cas sospitós, contactaràs immediatament amb 

el Servei de Prevenció a través de l'extensió 9595 i la persona referent que el 

teu centre t'haja assignat, i a continuació et desplaçaràs amb ella, si les teues 

condicions físiques t'ho permeten, a una sala habilitada prèviament on es 

procedirà a l’aïllament voluntari i en el qual portaràs màscara quirúrgica IIR 

fins que rebes l'assistència i les recomanacions dels serveis sanitaris. 

En el cas que les autoritats sanitàries et confirmen que estàs infectat per la 

COVID-19, informaràs immediatament el Servei de Prevenció a través del 

telèfon 96590 95 95.  

iii. Símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19: inclouen febre, tos 

seca i cansament. En alguns casos també pot haver-hi disminució de 

l'olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, conjuntivitis, dolors 

musculars, diarrea o vòmits. Els símptomes greus són dificultat per a 

respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, 

https://web.ua.es/es/prevencion-covid-ua/
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confusió, coloració blavosa en llavis o rostre que, en cas de presentar-se, 

requereixen atenció immediata urgent. 
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4. Aspectes preventius de caràcter estructural  
 

4.1 Infraestructures 
 

4.1.1 Organització d'accessos i circulació de persones 

Els espais es trobaran en un edifici senyalitzat seguint els paràmetres establits en la 

Guia d'adequació d'espais i instal·lacions elaborada pel Servei de Prevenció. 

L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais podrà modificar-

se, quan siga necessari, a fi de possibilitar el manteniment de la distància 

interpersonal recomanada i els aforaments. 

El Servei de Seguretat de la UA participarà a vetlar pel compliment de les mesures 

recollides en aquest document. 

4.1.2 Ventilació i climatització 

S’augmentarà en la mesura que siga possible la ventilació dels espais docents. Els 

espais han de ventilar-se almenys quinze minuts a l'inici de la jornada i en finalitzar. 

Addicionalment, s’augmentarà en la mesura que siga possible la ventilació natural 

amb el mantenint de les finestres i les portes obertes el màxim temps possible. Per a 

això, l’aportació d'aire exterior per mitjans mecànics serà el màxim que permeta el 

sistema que atenga cada espai docent. Es reduirà en la mesura que siga possible la 

recirculació d'aire interior. 

S'aplicaran les Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de 

climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del 

SARS-CoV-2 del Govern d'Espanya per part de les empreses prestadores del servei 

de manteniment. 

4.1.3 Neteja i desinfecció 

Els espais docents utilitzats es netejaran i desinfectaran, almenys, dues vegades cada 

dia lectiu. 

S'evitarà, sempre que siga possible, que una mateixa aula es compartisca per més 

d'un grup en una mateixa jornada o torn (matins i vesprades) a fi d'evitar el contacte 

entre grups i minimitzar els desplaçaments de l'estudiantat. L'organització en grups 

https://sp.ua.es/es/documentos/gestion-de-la-prevencion/manual-de-procedimientos/instrucciones/iprl26/eventos.pdf
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estables possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi. Quan es compartisca 

l'ús d'un espai docent amb diferents grups durant una mateixa jornada, s'ha de deixar 

el temps necessari per a les tasques de neteja, desinfecció i ventilació almenys 5 

minuts després de cada sessió. En tot cas, la unitat de Gestió d'Espais planificarà els 

horaris docents a fi de garantir un temps suficient de neteja dels espais docents quan 

s'utilitzen amb diferents grups durant una mateixa jornada. 

Es vigilarà la neteja de papereres, de manera que diàriament queden netes i amb els 

materials arreplegats, amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental. 

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció en les zones d'ús comú i les 

superfícies de contacte més freqüents, com per exemple, panys de portes, taules, 

seients, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, polsadors, etc., utilitzant 

desinfectants com ara dilucions de lleixiu (1,50) acabats de preparar o qualsevol dels 

desinfectants amb activitat viricida que hagen sigut autoritzats i registrats pel 

Ministeri de Sanitat. 

Quant al material de l'aula d'ús compartit del professorat, com el teclat, el ratolí, el 

comandament a distància d'elements audiovisuals, auriculars o micròfons, es 

mantindrà la desinfecció de mans i material docent amb l'ús de preparats de base 

alcohòlica (70%). Alternativament, serà protegit amb material d'un sol ús (com  

paper Film o guants), que serà substituït després de cada ús, o desinfectat emprant els 

productes de neteja autoritzats pel Ministeri de Sanitat.  

Quan es realitzen activitats acadèmiques en les quals s'utilitze material que serà 

compartit entre l'estudiantat d'un mateix grup o amb diferents grups, com per 

exemple, les pràctiques de laboratori o altres tipus de pràctiques, el responsable de 

cada assignatura determinarà el procediment de neteja i desinfecció segura del 

material utilitzat abans del desenvolupament de la pràctica com a part del protocol 

docent d'ús del material, i farà l'estudiantat partícip i agent actiu, quan siga possible, 

en la millora de la salut de la comunitat universitària.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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4.1.4 Elements de prevenció i protecció 

En les consergeries de cada centre, a més de disposar de l'estoc habitual per al 

subministrament d'EPI al personal de la universitat, es mantindrà un altre estoc per a 

incidències (màscara quirúrgica IIR i FFP2 i guants de nitril de talles M i L) que no 

haurà de ser, en cap moment, inferior al 5% aproximat de l'assistència mitjana 

prevista durant el curs acadèmic. Aquest fons es distribuirà, quant a màscares, segons 

la següent proporció: 80% quirúrgiques i 20% FFP2. Serà responsabilitat de les 

persones administradores de centre el manteniment d'aquests estocs. 

Els accessos a les aules disposaran de dispensadors amb preparats de base alcohòlica 

(70%) per a facilitar la higiene de mans. 

Els lavabos disposaran d'aigua, sabó i paper per a eixugar-se les mans. 

4.2 Centres  
 

4.2.1 Organització dels espais 

Per a evitar aglomeracions es recomana escalonar les entrades i les eixides tant als 

edificis com a les aules i laboratoris. 

L'ocupació dels seients es realitzarà considerant, prioritàriament, aquells marcats 

amb un adhesiu verd. Quan els seients amb aquesta marca estiguen completament 

ocupats, es podran utilitzar els altres que estiguen lliures. 

S'evitarà sempre que siga possible que una mateixa aula es compartisca per més d'un 

grup en una mateixa jornada o torn (matins i vesprades) a fi d'evitar el contacte entre 

grups i minimitzar els desplaçaments de l'estudiantat. L'organització en grups 

estables possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi. Si es comparteix l'ús 

d'una aula amb un grup durant el matí i un altre grup durant la vesprada, entre els dos 

grups hi haurà el temps necessari per a la neteja, la desinfecció i la ventilació de les 

aules. Per a fer-ho, pot ser necessari escalonar l'horari de les diferents aules. 

De manera general, es limitarà l'aforament dels laboratoris d’acord amb allò que 

estableix l’IPRL-26 o amb els criteris que determine la normativa en vigor en cada 

moment. 
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4.2.2 Divulgació, formació i informació 

 

Els centres traslladaran a tot l'estudiantat les directrius i les recomanacions indicades 

en el protocol de l'estudiantat, i podran ser aquestes adaptades, ampliades o 

actualitzades en funció de les singulars característiques de cada edifici, de les  

instal·lacions i de les característiques de la pandèmia en cada moment. 

Els centres informaran l'estudiantat, amb suficient antelació, de les classes 

presencials a les quals ha d'acudir, i s’evitarà que puga superar-se l'aforament 

permès. Estarà disponible la informació de l'estudiantat que té permesa l'assistència 

als diferents espais docents i horaris a fi de possibilitar el seguiment dels contactes 

estrets davant un cas possible de contagi. 

Els centres programaran a l'inici del curs 2021-2022 activitats formatives dirigides a 

l'estudiantat que recullen els aspectes preventius anteriors. 

Els centres promouran que l'estudiantat amb residència temporal a la Comunitat 

Valenciana per motiu d'estudis obtinga l'alta en el SIP. 

Es promourà la realització d'activitats docents que comporten exercici físic en espais 

exteriors.  

L'Institut de Ciències de l'Educació i el Servei de Selecció i Formació dissenyaran i 

programaran a l'inici del curs 2021-2022 activitats formatives dirigides al personal 

PDI i PAS sobre els protocols COVID-19 en la UA. 

El Vicerectorat d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral mantindrà una 

pàgina web específica en matèria de divulgació, formació i informació COVID-19 en 

la UA. En aquesta pàgina web es recolliran els criteris comuns que permeten 

dissenyar les activitats formatives i informatives anteriors i proporcionar així 

continguts homogenis sobre les mesures preventives individuals i col·lectives davant 

el SARS-CoV-2 

4.2.3 Referents del centre 

Hi haurà un equip per als aspectes relacionats amb la COVID-19 en cada centre que 

garantisquen el seguiment i, si escau, l’adaptació de les mesures preventives 
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implantades, com també la coordinació d'aquestes mesures entre les diferents 

titulacions.  

Cada centre informarà convenientment el personal i l’estudiantat de les dades de 

contacte dels referents de centre. Aquesta informació inclourà les ubicacions de les 

sales d'aïllament. 

Addicionalment, es designarà personal sanitari per a acompanyar, en cas necessari,  

l'estudiantat i el personal de la UA segons els protocols COVID-19 aprovats per a 

cada col·lectiu. Aquest nombre serà suficient per a garantir l'atenció acadèmica en 

torns de matí i vesprada. Aquest nomenament es farà per part del vicerector 

d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral en coordinació amb la Gerència i 

a proposta del Servei de Prevenció. 

 

5. Disposició final 
 

Tot aspecte preventiu no inclòs en aquest document, incloent-hi situacions singulars i 

excepcionals, es regirà per allò que estableixen les recomanacions de la Conselleria 

de Sanitat o, en defecte d'això, del Ministeri de Sanitat. 
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