MÀSTER EN ARQUITECTURA SANITÀRIA: PRESENT I FUTUR
PROTOCOL COVID-19 – DIRIGIT ALS ESTUDIANTS PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES DEL LA(H)B I
LA UPC SCHOOL EN L’ ESTUDI DE MARIO COREA ARQUITECTURA
Aquest protocol emmarca les mesures a seguir dins de l'estudi de Mario Corea Arquitectura i
que hauran de respectar tots els estudiants, docents i treballadors. Serà responsabilitat de
cada un de nosaltres el compliment dels mateixos.
El protocol s'ha basat en les recomanacions sanitàries de el govern d'Espanya i d'organismes
internacionals per garantir al màxim la seguretat dins del nostre estudi. El protocol està
enfocat a tres perfils d'usuaris diferents:
1. Estudiants
2. Docents
3. Personal Mario Corea Arquitectura
MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
L’ús de mascareta és una qüestió de solidaritat
La mascareta és una de les barreres que és clau per evitar el contagi, que compleix amb
el primer objectiu de no contagiar als altres. L'ús de màscara serà obligatori dins el
despatx de Mario Corea Arquitectura, independentment de la distància física entre
persones. Tots hauran d'accedir a l'estudi amb la mascareta posada i verificar que no
quedi ni el nas ni la boca al descobert en cap moment.
La higiene de mans és vital
Està demostrat que una de les majors causes de contagi de l'COVID-19 és a través del
contacte de les mans amb objectes que hagin estat infectats. És per això que és de vital
importància rentar-se les mans amb aigua i sabó tantes vegades com ho requereixi. Per
a això s'utilitzarà solament la pica de bany i s'haurà d'utilitzar tovalloles de paper d'un sol
ús per a l'assecat de mans.
Serà obligatori rentar-se les mans a les següents situacions:
•
•
•
•
•
•

A l'arribar a l'estudi, abans d'accedir a el lloc d'estudi / treball.
Abans de sortir de l'estudi.
Abans d'entrar a l'office / kitchenette.
Abans d'utilitzar la fotocopiadora.
Abans i després d'entrar a la sala conferències i la sala de maquetes.
Abans d'utilitzar material de la biblioteca i l'arxiu.
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Ús de gel hidroalcohòlic
En els diferents espais de l'estudi s'ha disposat dosificadors de gel hidroalcohòlic per a ús de
tots/es els/les usuaris/es:
•

A la recepció

•

A les taules d'estudis i llocs de treball

•

A la sala de conferència

•

A l'estació de fotocopiadora

•

A la sala de maquetes

•

Al kitchenette / office

Ús de desinfectant i neteja de lloc de treball
Cada estudiant tindrà a la seva disposició un polvoritzador amb desinfectant, així com draps de
paper d'un sol ús, per a la neteja del seu lloc de treball, taula i ordinador, abans i després
d'iniciar la jornada.

MESURES ESPECÍFIQUES PER AL ÚS DELS ESPAIS
Espai d'estudi / treball
• L'ús de màscares en tot moment és obligatori en els llocs estudi / treball.
• Els estudiants hauran de situar-se sempre en el lloc de treball que se'ls ha
assignat.
• Els espais de treball seran assignats respectant la distància mínima de seguretat
de 1.5 metres entre si.
• Utilitzar sempre que sigui possible objectes unipersonals i material de treball
individual.
• És recomanable no compartir estris amb els companys.
• Els telèfons, calculadores, grapadores i altres objectes d'ús comú es recomana
netejar-després del seu ús.
• S'ha de mantenir les superfícies el més buides possible de material per a poder
netejar-se correctament.
• Abans d'anar-te'n, recorda netejar amb desinfectant teu lloc d'estudi / treball i el
teu ordinador.
Ús de l’office/kitchenette
•
•
•

L'ús de la mascareta a l'office serà obligatori durant la preparació, manipulació i
neteja dels aliments o vaixella.
Abans d'entrar i al sortir hauràs rentar-te les mans.
L'aforament màxim de l'office és de 2 persones.
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Ús de la sala de conferències/reunions
•
•
•
•
•

L'ús de mascareta dins de la sala de reunions serà obligatori si se supera
l'aforament per 1 persona.
Abans d'entrar i sortir hauràs rentar-te les mans o posar-te gel hidroalcohòlic.
Usa preferentment el teu propi material a la sala (bolígrafs, escalímetres,
retoladors)
En cas d'usar material compartit, s'hauran de netejar amb desinfectant un cop
utilitzats.
Es prioritzarà l'ús de la sala de reunions per fer videotrucades.

MESURES ESPECIFIQUES DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ
Ventilació dels espais de treball
La ventilació i la renovació de l'aire ajuda a l'eliminació de virus. Per tant, s'intentarà
mantenir la màxima aportació possible d'aire exterior en els locals.
- Sempre que el clima ho permeti tindrem les finestres obertes, quan això no sigui
possible per les inclemències de el temps, haurem de ventilar l'estudi com a
mínim cada 2 hores durant un període de 15 minuts.
- Sobre mig matí s'obriran les finestres del carrer i de pati alhora provocant la
ventilació creuada, durant 15 minuts.
- A la sala de conferències, kitchenette i el bany també s'obriran les finestres
perquè tinguin renovació natural d'aire.
Climatització
Seguint les instruccions del departament de Salut en relació a la ventilació i sistemes de
climatització en establiments i locals de concurrència humana:
• Es poden utilitzar els splits o equips autònoms del despatx, quan sigui necessari
garantir una temperatura interior màxima de 26 º C (temperatura recomanada
per la Generalitat de Catalunya).
• Els equips hauran de treballar amb velocitats de ventilador baixes, per evitar
generar fluxos d'aire.
• Es complementarà sempre amb ventilació natural de l'espai a climatitzar.
• Els filtres dels equips s'hauran de desinfectar cada 15 dies o 30 depenent del seu
ús, amb una solució d'hipoclorit a l'0,1%. També poden utilitzar-se productes
autoritzats d'ús públic general per a desinfecció per contacte de superfícies i
equips. Després de la desinfecció hauran esbandir amb aigua per evitar que els
residus puguin passar a l'aire novament al posar-se en marxa l'equip.

PLA DE CONTINGÈNCIES ESPECÍFIC DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES O CASOS
CONFIRMATS
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La persona de referència en temes relacionats amb la COVID-19 de l'Estudi Mario Corea
Arquitectura és Ana Lucía Morales.
El correu electrònic de contacte és hospital@mariocorea.com i a al telèfon 93 4760 732.
•

•

•
•

Si estàs fora de l'Estudi i presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat
per respirar, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19 no has d'acudir a
l'Estudi i has de trucar a el telèfon 061 / Salut Respon (Servei Català de Salut) i seguir
les seves instruccions. També has de posar-te en contacte el més aviat possible amb
la persona de referència en temes COVID-19 de l'Estudi.
Si estàs dins de l'Estudi 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 de l'Estudi, que t'ajudarà a posarte en contacte amb el 061 / Salut Respon (Servei Català de Salut) per seguir les seves
instruccions.
En cas que posteriorment et confirmin que ets positiu, t'has de posar en contacte el
més aviat possible amb la persona de referència en temes COVID-19 de l'Estudi per
informar-la i que es prenguin les mesures pertinents.
En cas d'estar en quarantena o ser positiu en COVID-19, et facilitarem l'accés a la
formació en línia per garantir que puguis seguir el curs.

Barcelona, 05/11/2020.
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