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PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 

  

 

EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. (en endavant “EUSES TE”) ha elaborat el present pla de contingència 

seguint les instruccions i recomanacions del Pla Sectorial d’Universitats del Consell 

Interuniversitari de Catalunya aprovat pel Comitè Tècnic del pla PROCICAT en data 29 de juny de 

2020, la Universitat Rovira i Virgili i les autoritats competents en matèria de Sanitat i Universitats. 

 

El Pla Sectorial d’Universitats és d’aplicació a tots els centres que integren el sistema universitari 

de Catalunya. Aquest pla serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT 

per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. En 

termes generals, aquest pla indica que en el context actual ocasionat per a la pandèmia del 

COVID-19, i amb l’objectiu de garantir al màxim la prestació del servei:  

 

1. Les universitats del sistema universitari català podran flexibilitzar i desenvolupar a distància 

les activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que estan adreçades 

a professionals.   

2. Les universitats del sistema universitari català també podran habilitar l’activitat presencial 

plena per totes les tasques administratives i de recolzament que li són pròpies, amb mesures 

complementàries d’organització com poden ser el treball a distància o la flexibilitat horària.  

3. En l’àmbit de la investigació i transferència, també en els laboratoris de les universitats, així 

com els serveis de recolzament i administració, s’habilita l’activitat presencial plena.  

4. Les biblioteques universitàries podran reprendre les seves activitats amb les mateixes 

condicions que la resta de biblioteques.  

5. Totes aquestes activitats regulades ens els apartats anteriors es podran realitzar sempre que 

es respectin les mesures higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en aquest 

document.     

6. Les mesures establertes seran d’aplicació al conjunt de la comunitat universitària (estudiants, 

personal al servei de la Universitat, PDI i PAS), al personal docent i investigador vinculat, als 

responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen a terme la 

seva activitat a les instal·lacions i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions 

de la universitat.  

 

EUSES TE al llarg del curs acadèmic 2020-2021, es reserva el dret a aplicar aquelles mesures 

organitzatives necessàries per garantir la seguretat i salut de tot el seu personal i de l’alumnat, en 

conformitat amb la legislació que en cada moment es trobi vigent, les directrius marcades per els 

organismes competents en les matèries de Sanitat, Universitats i Educació, així com amb les 

mesures que es considerin convenients des de Direcció. 
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Mesures de protecció i organitzatives  

  

A nivell general: 

Totes les activitats que es realitzin a les universitats han de complir  les mesures que marca la 

Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i 

organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-

2.  

EUSES TE, d’acord amb el previst a la Resolució SLT 1429/2020, en termes generals per 

l’organització de la docència, considerarà l’aplicació de les següents mesures en les aules, 

laboratoris docents, sala d’estudis/biblioteca i sala de recerca i altres espais tancats:  

 La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. L’aforament 

ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La distància no 

pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a espais tancats, excepte 

en les pràctiques que així ho requereixin.  

 En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones és 

obligatori l’ús de mascareta. 

 Cada professor portarà un registre dels assistents potencials i s’han de complir amb les 

mesures de circulació dels assistents a l’edifici. 

 Ús de mascareta obligatòria:  

o Per a tota persona que accedeixi a EUSES TE, incloent l’alumnat. 

o Als desplaçaments dins del l’edifici.  

o A qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància mínima 

de seguretat de 1,5 m i no es compti amb mampares de seguretat.  

o S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui veure 

agreujada per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una alteració 

conductual. Aquest punt s’haurà d’acreditar correctament tal i com marca la 

normativa. 

 Els membres del PDI i del PAS han de prioritzar la videoconferència per a reunions que 

hagin de comportar desplaçaments entre els campus.  

 Els viatges a l’estranger s’han de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc. Pel que fa 

a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats sanitàries.  
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 Material i equips de protecció   

  

• Es prioritza el rentat de mans, quan no sigui possible s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic per a 

la higiene de les mans a les entrades d’EUSES TE, passadissos davant de les aules, zones 

comunitàries, biblioteca/ sala d’estudi, sales d’actes.  

• EUSES TE disposa de productes desinfectants i dispensadors de paper per a superfícies de 

treball a tots els espais compartits de treball. Estan a disposició del personal i en llocs 

visibles.   

• S’han col·locat mampares de separació transparent els punts d’atenció al públic: com 

secretaria acadèmica o la sala de professors i sales de tutories. 

• EUSES TE ha establert protocols i circuits adequats per a la gestió i la retirada dels residus 

específics que es produiran de forma addicional als habituals.   

  

 

Edifici del Seminari Conciliar de Tortosa 

  

Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments   

 

• L’edifici del Seminari Conciliar de Tortosa consta de cartells informatius a secretaria 

acadèmica, sala de professors i zones de pas, retolació d’espais comuns, lavabos, i aules 

recordant, entre d’altres, la distància de seguretat mínima de 1,5m. i del rentat de mans i 

si no és possible l’ús de la solució hidroalcohòlica.  

• Entrades, sortides i circulació: 

o L’entrada de l’alumnat, PDI i PAS serà per recepció de forma esglaonada o per la 

porta de l’Immaculada, en diferents horaris que comunicarà el director acadèmic. 

o La sortida de l’alumnat, PDI i PAS, es realitzarà per diferents sortides que seran 

convenientment senyalitzades amb els recorreguts marcats per cada aula, sala 

d’estudis, etc. El primer dia de classe els directors de cada estudi explicaran els 

recorreguts als membres del PDI i a l’alumnat. Totes les aules, laboratoris, sales 

d’estudi, sales de tutoria, secretaria acadèmica i sala de professors disposaran 

d’un plànol penjat amb el recorregut d’entrada i sortida. 

o Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, estan 

senyalitzats al terra els recorreguts i el sentit de circulació, allà on sigui possible i 

convenient.   

• Es vetllarà per a que les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la normativa 

de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.   

• Es recomana l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els casos de 

necessitat o mobilitat reduïda i sempre limitat a un usuari. 

• Es promourà la ventilació natural dels espais.  La renovació d’aire dels espais es considera 

una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es ventilaran els espais com a 

mínim 3 vegades al dia 10’: al matí, el canvi de torn d’alumnat i el vespre. 
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• Es revisaran els sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire 

maximitzant l’aportació d’aire exterior.  

• S’evitarà sempre que sigui possible compartir materials i s’intentarà que els equips 

(ordinador, telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.) siguin 

d’ús individualitzat.   

• Queda prohibit beure directament a les fonts d’aigua.   

• Amb l’objectiu de garantir la distància mínima de seguretat, s’han habilitat mesures 

adients de senyalització que garanteixin aquesta distància de seguretat. A les aules s’ha 

marcat a cada cadira on es poden assentar els alumnes complint les mesures de distància 

de seguretat, i indicant amb un “X” vermella les cadires que no poden ser utilitzades.  

 

  

Protocols de neteja i desinfecció   

  

• El Seminari de Tortosa és l’encarregat de donar compliment als protocols de neteja 

establerts per les autoritats competents. 

 

 Mesures sanitàries i de prevenció   

  

• Les persones vulnerables a la COVID-19 podran tornar a la feina sempre que la seva 

condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de 

manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat de salut 

laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del 

risc d’infecció  per coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de prevenció, 

adaptació del lloc i protecció necessàries.  

• Qualsevol persona (alumne, membre del PAS i/o del PDI) que identifiqui simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 no ha de presentar-se a EUSES TE i està obligada a comunicar-

ho a la universitat al següent correu electrònic (covid19@euseste.es) i a les autoritats 

sanitàries corresponents, així com les persones que hagin estat en contacte estret amb un 

cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors.  

• EUSES TE disposa d’un Pla de Contingència davant l’aparició d’algun cas sospitós o 

confirmat de contagi per la COVID-19. Tant a l’Edifici del Seminari de Tortosa com Amposta 

es reservarà un espai per si hi ha un cas COVID-19 que sempre estarà desinfectat. En cas 

que hi ha un hagi un cas, s’activarà el protocol. 
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Mesures específiques en aules i laboratoris  

  

• Les activitats docents s’han planificat tenint en compte un grau d’ocupació màxima de 

l’aula en base als 2,5m2. Si amb aquesta ordenació de l’espai no s’aconsegueix una 

distància mínima d’1,5 metres, serà obligatori l’ús de mascareta. 

• Els professors hauran de portar un registre dels assistents potencials a cada classe. 

• EUSES TE ha previst mesures de circulació dels assistents a les aules i passadissos. El primer 

dia de classe els directors acadèmics de cada grau explicaran el professorat i l’alumnat com 

funcionen les normes de circulació. La distància no pot ser inferior a 1 metre entre 

persones sense contacte habitual, excepte en els casos que les pràctiques així ho 

requereixin, i complint amb els protocols d’higiene. 

• S’informarà a l’alumnat de forma periòdica de les mesures a contemplar, entre elles que 

l’entrada a les aules es faci en tot moment preservant la distància de seguretat.   

• S’indicarà al professorat i alumnat la conveniència i necessitat de rentar-se les mans abans 

d’entrar a les aules i en sortir-ne.  

• Quan finalitzi una classe s'obriran les finestres, si és possible, fins el començament de la 

següent classe amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.   

• Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes.   

• Es podrà habilitar temporalment nous espais per a aules, com la sala d’estudis o la 

biblioteca 

 

  

Mesures específiques en espais d’ús compartit: sales d’estudi, sala d’actes 

  

• Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic.   

• Es procurarà una ventilació natural el màxim de temps possible.    

• Es tindrà en compte un aforament 2,5m2 per persona.  En el cas de les sala d’actes es pot 

reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que es faci ús obligatori 

de la mascareta, es porti un registre dels assistents o es faci assignació de localitats i es 

prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.  

 

 

Mesures específiques als serveis higiènics   

  

• Es mantindran les finestres obertes el màxim de temps possible.   

• S’ha indicat mitjançant cartells informatius la recomanació de com rentar-se correctament 

les mans segons marquen les autoritats competents.   
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Altres serveis de l’Edifici 

  

• Es seguirà el Pla de contingència específic del Seminari Conciliar de Tortosa. 

 

  

  Edifici d’Amposta 

  

Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments   

 

• L’edifici d’Amposta consta de cartells informatius a secretaria acadèmica, sala de 

professors i zones de pas, retolació d’espais comuns, lavabos, i aules recordant, entre 

d’altres, la distància de seguretat mínima de 1,5m. i del rentat de mans i si no és possible 

l’ús de la solució hidroalcohòlica.  

• Entrades, sortides i circulació: 

o L’entrada de l’alumnat, PDI i PAS serà per l’entrada general de l’edifici de forma 

esglaonada, en diferents horaris que comunicarà el director acadèmic. 

o La sortida de l’alumnat, PDI i PAS, es realitzarà per l’entrada de l’Edifici. 

Convenientment seran senyalitzats els recorreguts marcats l’entrada i sortida de 

l’edifici, l’accés per cada aula, sala d’estudis, etc. El primer dia de classe els 

directors de cada estudi explicaran els recorreguts als membres del PDI i a 

l’alumnat. Totes les aules, laboratoris, sales d’estudi, sales de tutoria, secretaria 

acadèmica i sala de professors disposaran d’un plànol penjat amb el recorregut 

d’entrada i sortida. 

o Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, estan 

senyalitzats al terra els recorreguts i el sentit de circulació, allà on sigui possible i 

convenient.   

• Es vetllarà per a que les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la normativa 

de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.   

• Es recomana l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els casos de 

necessitat o mobilitat reduïda i sempre limitat a un usuari. 

• Es promourà la ventilació natural dels espais. La renovació d’aire dels espais es considera 

una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es ventilaran els espais com a 

mínim 3 vegades al dia 10’: al matí, el canvi de torn d’alumnat i el vespre.  

• Es revisaran els sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire 

maximitzant l’aportació d’aire exterior.  

• S’evitarà sempre que sigui possible compartir materials i s’intentarà que els equips 

(ordinador, telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.) siguin 

d’ús individualitzat.   

• Queda prohibit beure directament a les fonts d’aigua.   
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• EUSES TE disposa de contenidors específics en els espais comuns dels edificis per a la 

recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual (mascaretes, guants, 

paper d'un sol ús). 

• Amb l’objectiu de garantir la distància mínima de seguretat, s’han habilitat mesures 

adients de senyalització que garanteixin aquesta distància de seguretat. A les aules s’ha 

marcat a cada cadira on es poden assentar els alumnes complint les mesures de distància 

de seguretat, i indicant amb un “X” vermella les cadires que no poden ser utilitzades. A 

cada alumna se li assignarà una cadira en concret perquè s’assenti el mateix lloc durant 

tot el curs acadèmic 20/21.  

  

Protocols de neteja i desinfecció   

  

• Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s’obriran les 

finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de 

l’aire.   

• Es posarà especial èmfasi en la neteja i la desinfecció de les superfícies que puguin estar 

en contacte amb les mans.   

• A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària es definiran protocols de neteja  

desinfecció preventiva (en punts més sensibles com les aules pràctiques de fisioteràpia, , 

els lavabos, manetes i poms de portes, finestres, armaris, botoneres dels ascensors, 

baranes i passamans d’escales i ascensors, interruptors i timbres, taulells i mostradors, 

taules, ordinadors, teclats i ratolins, cadires, telèfons, utensilis d’oficina, fotocopiadores, 

material d’ús per les classes dels graus i els cicles, altres superfícies o punts de contacte 

freqüent, etc.) i de neteja i desinfecció correctiva (en cas que es detecti algun cas probable 

o confirmat de contagi).   

• És imprescindible rentar-se les mans. 

• Els passadissos i els espais d’atenció el públic disposaran de gels hidroalcohòlics. 

• Els productes emprats són els validats per les autoritats sanitàries i la seva aplicació 

respectarà la seguretat de les persones i el medi.  

 

 

Mesures sanitàries i de prevenció   

  

• Les persones vulnerables a la COVID-19 podran tornar a la feina sempre que la seva 

condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de 

manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat de salut 

laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del 

risc d’infecció  per coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de prevenció, 

adaptació del lloc i protecció necessàries.    
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• Qualsevol persona (alumne, membre del PAS i/o del PDI) que identifiqui simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 no ha de presentar-se a EUSES TE i està obligada a comunicar-

ho a la universitat al següent correu electrònic (covid19@euseste.es) i a les autoritats 

sanitàries corresponents, així com les persones que hagin estat en contacte estret amb un 

cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors.  

• EUSES TE disposa d’un Pla de Contingència davant l’aparició d’algun cas sospitós o 

confirmat de contagi per la COVID-19. Es reservarà un espai per si hi ha un cas COVID-19 

que sempre estarà desinfectat. En cas que hi ha un hagi un cas, s’activarà el protocol. 

  

 

Mesures específiques en aules i laboratoris  

  

• Les activitats docents s’han planificat tenint en compte un grau d’ocupació màxima de 

l’aula en base als 2,5m2. Si amb aquesta ordenació de l’espai no s’aconsegueix una 

distància mínima d’1,5 metres, serà obligatori l’ús de mascareta. 

• Els professors hauran de portar un registre dels assistents potencials a cada classe. 

• EUSES TE ha previst mesures de circulació dels assistents a les aules i passadissos. El primer 

dia de classe els directors acadèmics de cada grau explicaran el professorat i l’alumnat com 

funcionen les normes de circulació. La distància no pot ser inferior a 1 metre entre 

persones sense contacte habitual, excepte en els casos que les pràctiques així ho 

requereixin, i complint amb els protocols d’higiene. 

• S’informarà a l’alumnat de forma periòdica de les mesures a contemplar, entre elles que 

l’entrada a les aules es faci en tot moment preservant la distància de seguretat.   

• S’indicarà al professorat i alumnat la conveniència i necessitat de rentar-se les mans abans 

d’entrar a les aules i en sortir-ne.  

• Quan finalitzi una classe s'obriran les finestres, si és possible, fins el començament de la 

següent classe amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.   

• Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes.   

• Es podrà habilitar temporalment nous espais per a aules, com la sala d’estudis o la sala 

d’actes. 

• Es farà neteja i desinfecció de totes les aules un mínim d’una vegada al dia.  

 

 

Mesures específiques en espais d’ús compartit: sales d’estudi, sala d’actes 

  

• Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic.   

• Es procurarà una ventilació natural el màxim de temps possible.    

 

 

 

mailto:covid19@euseste.es


   

 

 9 

 

• Es tindrà en compte un aforament 2,5m2 per persona.  En el cas de les sala d’actes es pot 

reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que es faci ús obligatori 

de la mascareta, es porti un registre dels assistents o es faci assignació de localitats i es 

prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.  

• Es farà neteja i desinfecció sala d’estudi un mínim d’una vegada al dia posant especial 

èmfasi en la ventilació i en la neteja i desinfecció de superfícies i elements que puguin 

estar en contacte amb les mans.   

• A la sala de professors s’ha col·locat un cartell on s’indica la necessitat d’extremar la 

higiene de mans i el protocol a seguir quan es vulgui utilitzar els electrodomèstics 

(microones i cafetera).  

 

 

Mesures específiques als serveis higiènics   

  

• Es mantindran les finestres obertes el màxim de temps possible.   

• S’ha indicat mitjançant cartells informatius la recomanació de com rentar-se correctament 

les mans segons marquen les autoritats competents.   

• Els serveis es netejaran i desinfectaran un mínim d’una vegada al dia i de forma intensiva. 

 

 

Altres serveis de l’Edifici 

  

• Es seguirà el Pla de contingència específic de l’Edifici d’Amposta. 

 


