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PROTOCOL COVID-19 ADREÇAT A DOCENTS I ALUMNES DE LA UPC 

SCHOOL A L’EDIFICI TECH TALENT CENTER (TTC). 

 

 
 

- La mascareta deixa de ser obligatòria. 

- En accedir a l’edifici es recomana utilitzar els mesuradors de temperatura 

automàtics i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

- Serà obligatori l’ús de mascareta dins de l’ascensor. 

- Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o, si no és possible, amb la 

solució hidroalcohòlica que trobareu en els diferents espais. 

- 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. 

- Utilitzeu les escales i només feu servir els ascensors si és necessari. 

- 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. 

- 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. 
 
 

 

 
- 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. 
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La persona de referència en temes relacionats amb la COVID-19 del Centre és 

Claudia Brun Bosch 

El correu electrònic de contacte és covid.upcschool@talent.upc.edu i els telèfons 

són 672 147 078 / 93 112 08 08. 

- 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. 
 

 
 

Recomanacions en cas que tingueu símptomes compatibles amb la COVID-19: 

- Quedeu-vos a casa, sempre que sigui possible, fins que desapareguin els 
símptomes 

- Feu en tot moment un bon ús de la mascareta. 
- Eviteu tenir contacte amb persones vulnerables. 
- Eviteu l’assistència a esdeveniments multitudinaris. 
- Reduïu les interaccions socials al màxim. 
- Eviteu els espais amb poca ventilació.  

 
 
 
 

Barcelona, 10 de maig 2022 
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