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INSTRUCCIONS RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT D’EPIS
Amb relació amb el subministrament d'EPIs – Covid-19 (Instrucció IPRL-26), cal
informar de les següents mesures que han de tenir-se en compte,
individualment, per a millorar el procés a partir de dimarts 1 de setembre:
1.- Els punts de subministrament són les consergeries. Per a això, sempre
que siga possible, cada persona seleccionarà la consergeria de l'edifici on
vaja a fer el seu treball presencial, o en el seu defecte la consergeria més
pròxima.
2.- Especialment el dimarts 1 és possible que en determinades
consergeries es formen, puntualment, cues. De ser-hi el cas, aquestes han
de formar-se cap a l'exterior de l'edifici per a evitar aglomeracions
interiors. Sobre aquest tema, us preguem que sigueu pacients i que
mantingueu en tot moment una distància de seguretat de 1,5 m respecte
a les altres persones.
3.- No oblideu que la vostra primera activitat presencial a la UA
consisteix a arreplegar, obligatòriament, els EPIs en els llocs indicats.
4.- Amb caràcter general, se us subministrarà una màscara quirúrgica
amb protecció IIR.
5.- En aquells casos on vostè vaja a fer tasques que impliquen atenció al
públic, ho indicareu en la vostra consergeria per a què us subministren
una màscara amb protecció FFP2 (marcada KN95) i un parell de guants
de nitril d'un sol ús.
6.- En els espais, com ara laboratoris o secretaries que, excepcionalment
puguen compartir-se, podreu sol·licitar a la consergeria un envàs de
solució hidroalcohòlica.
7.- Els dos tipus de màscares indicats, així com els guants, tenen una
duració màxima d'una jornada de treball. Finalitzada la jornada de
treball, els equips de protecció utilitzats, seran depositats en un
contenidor blanc, amb tapa accionada amb pedal, que es trobarà a
l'exterior de l'edifici oportunament senyalitzat.
8.- Si al llarg d'una jornada necessitàreu reposició de material de
protecció, heu de sol·licitar-lo novament a la mateixa consergeria. Tots
els lliuraments es registraran oportuna i nominalment.
Finalment, recordeu que en la següent pàgina web del Servei de Prevenció
disposeu de formació i informació sobretot l’exposat abans.

