PROTOCOL COVID-19 ADREÇAT A PROFESSORS I ALUMNES DEL MÀSTER EN
DISSENY I PRODUCCIÓ D’ESPAIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS AL
CCCB

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
-

És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica o FFP2 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

-

Eixugueu-vos bé les mans amb tovallola de paper d’un sol ús.

en els diferents espais.
-

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.

-

Assegureu-vos de desinfectar-vos les mans abans i després de treballar amb material compartit.

-

Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal, especialment els mocadors d’un sol ús, a les papereres o
contenidors habilitats, immediatament després del seu ús.

LIMITACIÓ DE CONTACTES
-

El 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

-

Accediu a les aules i als espais comuns de forma esglaonada, evitant aglomeracions i d’acord amb les

-

Utilitzeu les escales i només feu servir els ascensors si és imprescindible. En qualsevol cas, el seu ús estarà

-

Eviteu tocar la barana de les escales quan les utilitzeu.

-

En cas de coincidir amb una altra persona:

metres.
normatives vigents.
limitat a una persona per trajecte.

•

Deixeu sortir abans d’accedir.

•

Cediu el pas a les persones que s’apropen per la nostra dreta.

•

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.

-

Cada aula o espai tindrà un WC de referència a prop per poder fer el rentat de mans.

-

No es podrà alterar la disposició de les cadires i taules que componen cadascun dels espais de les aules. Si

Trobareu un dosificador manual de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada aula.

l’activitat requereix alterar la disposició caldrà guardar la distància mínima interpersonal de seguretat en 1,5
metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m²).
-

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

-

En quant a les reunions de treball, es prioritzarà la realització en espais oberts si és possible i amb l’estricte

ventilació dels espais interiors.
compliment de les distàncies de seguretat.

PLA DE CONTINGÈNCIA ESPECÍFIC DAVANT LA DETECCCIÓ DE SÍMPTOMES O CASOS CONFIRMATS
La persona de referència en temes relacionats amb la COVID-19 del Centre és Mario Corea Dellepiane i el seu correu
electrònic és mcorea@cccb.org i el seu telèfon 679995646
-

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al Centre és la direcció acadèmica del màster
conjuntament amb la persona de referència en temes COVID-19 del CCCB..

-

El personal docent que acompanya el grup és qui es farà càrrec dels casos sospitosos i d’aplicar el protocol.

-

Si esteu fora del Centre i presenteu qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) que
pogués estar associada amb la COVID-19 no heu d'acudir al Centre . Heu de contactar al telèfon 061/ Salut
Respon (Servei Català de Salut) i seguir les seves instruccions. També us heu de posar en contacte com més
aviat millor amb la direcció acadèmica del màster, que seguidament ho notificarà al 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 marxar immediatament del Centre, o en el cas de
simptomatologia greu contactar amb la persona de referència en temes COVID-19 del Centre, Us posareu en
contacte amb el 061/ Salut Respon

-

En el cas que posteriorment et confirmin que ets positiu, t’has de posar en contacte com més aviat millor amb
la direcció acadèmica del màster que seguidament notificarà el cas a la persona de referència en temes
COVID19 del Centre per tal que es prenguin les mesures pertinents.

-

En cas d’estar en quarantena o ser positiu en COVID-19, l’equip de professors del màster et facilitarà el temari i
connexions en línia per garantir que puguis seguir el curs.

NETEJA I VENTILACIÓ
-

El Centre planificarà la ventilació, neteja i desinfecció dels espais.

-

Tots els espais han de poder ser adequadament ventilats. Totes les portes i finestres estaran obertes sempre que

-

Tots els espais es ventilaran durant un mínim de 15 minuts abans i després de cada sessió.

-

S’aconsella utilitzar els espais exteriors per a la realització de totes aquelles activitats que ho permetin.

-

No es podrà menjar ni beure a les aules i espais interiors.

-

Els espais seran netejats i desinfectats un cop hi finalitzi l’activitat.

sigui possible.

MATERIAL PER FER LES ACTIVITATS
-

Sempre que sigui possible, cada participant tindrà el material propi i exclusiu.
Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats materials se seguirà un protocol
estricte per higienitzar el material després de cada ús, o al final de l’activitat quan no sigui possible fer-ho
després de cada ús.

A Barcelona, a xx de xxx, de 2021
Llegit i conforme,
(signatura)

Nom:
DNI:

