PROTOCOL
COVID-19
ADREÇAT
A
ESTUDIANTS
PER
AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE LA UPC SCHOOL A L’EDIFICI
TECH TALENT CENTER (TTC).

- És obligatori l’ús de mascareta a l’interior del Centre, amb independència de
la distància física entre persones.
- Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o, si no és possible, amb la
solució hidroalcohòlica que trobareu en els diferents espais.
- Eixugueu-vos bé les mans amb tovallola de paper d’un sol ús.
- Eviteu la salutació amb contacte físic.
- Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca.
- No utilitzeu, en la mesura que es pugui, el material, els equips i els dispositius
d’altres companys i companyes.
- Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal, especialment els mocadors
d’un sol ús, a les papereres o contenidors habilitats, immediatament després
del seu ús.

- La Secretaria Acadèmica del Centre disposarà de mascaretes quirúrgiques
d’un sol ús per a aquelles persones que, per raons justificades o
circumstàncies derivades del seu ús, no portin mascareta o la seva s’inutilitzi.
- Mentre circuleu per l’interior del Centre mantingueu en tot moment la distància
personal de seguretat d’1,5 metres.
- Accediu a les aules i als espais comuns de forma esglaonada, evitant
aglomeracions i d’acord amb les normatives vigents.
- Utilitzeu les escales i només feu servir els ascensors si és imprescindible. En
qualsevol cas, el seu ús estarà limitat a una persona per trajecte.
- Eviteu tocar la barana de les escales quan les utilitzeu.
- En cas de coincidir amb una altra persona:
• Deixeu sortir abans d’accedir.
• Cediu el pas a les persones que s’apropen per la nostra dreta.
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• Quan accediu a les escales, cediu el pas a les persones que ja es troben
pujant o baixant.
• Si una zona de pas s’estreny, doneu preferència a qui ja es troba en la zona
estreta.
- Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i en sortir de les aules.
Trobareu un dosificador manual de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada aula.
- No es podrà alterar la disposició dels equips informàtics, cadires i taules que
componen cadascun dels espais de les aules.
- Utilitzeu el mateix lloc i equip informàtic a l’aula, sempre que us sigui possible.
- Les consultes, tutories i altres interaccions directes entre professorat i
estudiantat es realitzaran, preferentment, de forma no presencial.
Excepcionalment, es podran realitzar presencialment, reservant dia i hora a la
Secretaria Acadèmica. L’aforament màxim serà de 4 persones mantenint la
distància de seguretat d’1,5 metres.
- Eviteu alçar la veu, ja que totes les portes estaran obertes per evitar el
contacte amb les manetes i facilitar la ventilació dels espais interiors.
- L’aula d’estudi habilitada disposarà d’un polvoritzador amb desinfectant de
superfícies i dispensadors de paper d’un sol ús perquè pugueu fer la neteja i
desinfecció del teclat i del ratolí, així com de la superfície de treball abans
d’utilitzar-la. A més, serà obligatori que registreu la vostra presència mitjançant
un
correu
electrònic
a
Secretaria
Acadèmica
secretaria.academica.upcschool@talent.upc.edu, indicant l’hora d’entrada i
sortida de la sala.
- Les màquines de vending no estaran actives.

La persona de referència en temes relacionats amb la COVID-19 del Centre és
Ana Hernández Zancada.
El seu correu electrònic és ana.hernandez.zancada@fpc.upc.edu i els seus
telèfons són 610 531 667 / 93 112 08 08.
- Si estàs fora del Centre i presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre,
dificultat per respirar, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19 no
has d'acudir al Centre i has de contactar al telèfon 061/Salut Respon (Servei
Català de Salut) i seguir les seves instruccions. També t’has de posar en
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contacte com més aviat millor amb la persona de referència en temes COVID19 del Centre.
- Si estàs dins del Centre i presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre,
dificultat per respirar, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19 has
de contactar amb la persona de referència en temes COVID-19 del Centre,
que et dirigirà immediatament a la sala COVID. Un cop allà, us posareu en
contacte amb el 061/Salut Respon (Servei Català de Salut) per seguir les
seves instruccions.
- En el cas que posteriorment et confirmin que ets positiu, t’has de posar en
contacte com més aviat millor amb la persona de referència en temes COVID19 del Centre per tal d’informar-la i que es prenguin les mesures pertinents.
- En cas d’estar en quarantena o ser positiu en COVID-19, se’t facilitarà l’accés
a la formació en línia per garantir que puguis seguir el curs.

- La neteja i desinfecció de les zones comunes del Centre (lavabos,
passadissos, entrada, ascensors, zona de descans, etc.) i de les aules es
portarà a terme amb major freqüència i progressivament en acabar l’activitat.
- Se substituirà el sabó actual de mans per un sabó antisèptic amb una major
capacitat desinfectant.
- Tots els espais es ventilaran durant un mínim de 15 minuts abans i després
de cada sessió.
- Totes les portes i finestres estaran obertes sempre que sigui possible.

- La recomanació del Centre és continuar mantenint el teletreball de les
pràctiques acadèmiques externes quan sigui possible. En el cas que les
pràctiques en modalitat telemàtica no siguin possibles o sigui recomanable un
cert grau de presencialitat, es poden reprendre o iniciar-se en format
presencial, seguint en tot moment les indicacions i mesures requerides per
l’empresa.
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Finalment, us instem a instal·lar-vos l’app RADAR COVID per a una gestió més
eficaç de possibles rebrots.

Barcelona, 09/09/2020.
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