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1. OBJECTE
Actualment, als serveis de prevenció de riscos laborals se’ls demana cooperar
amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica compatible amb
covid-19, i els seus contactes en l’àmbit laboral, i contribuir al sistema
d’informació de vigilància epidemiològica.
L’objectiu d’aquesta instrucció operativa és ordenar i clarificar aquesta
cooperació, en base als diferents documents generats per les autoritats
sanitàries, tant a l’Estat com a Catalunya,5, 6, 7, 8 amb la finalitat de dur a terme
una recollida d’informació que permeti detectar de manera precoç els casos de
covid-19 entre els membres de la comunitat UPF, alertar-ne els seus contactes
estrets, fer-ne el seguiment i coordinar tant les accions internes, amb la resta
d’unitats que hi han d’intervenir, com les externes, amb l’autoritat sanitària.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta instrucció és d’aplicació, en desenvolupament de l’acció 5.2.5.2 prevista
en el procediment operatiu “Gestionar la represa de la feina presencial”, als
estudiants, al personal d’administració i serveis, al personal docent i
investigador i al personal de suport a la recerca de la UPF.

3. DEFINICIONS
Aïllament preventiu domiciliari: acció d’aïllar o apartar persones considerades
cas sospitós o confirmat durant un període de temps per evitar o limitar el risc
que estenguin la covid-19.
Tots els casos sospitosos se sotmetran a aïllament preventiu domiciliari en
espera dels resultats de la prova de diagnosi (48/72 hores).
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Amb els casos confirmats que no requereixen ingrés hospitalari l’aïllament es
mantindrà fins que transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i
del quadre clínic, amb un mínim de deu dies des de l'inici dels símptomes.
Amb els casos que hagin requerit ingrés hospitalari i que ja hagin rebut l’alta
l’aïllament es mantindrà fins que hagin transcorregut deu dies des de l’alta
hospitalària, sempre que hagin transcorregut tres dies des de la resolució de la
febre i el quadre clínic.
Amb els casos asimptomàtics l’aïllament es mantindrà fins que hagin
transcorregut deu dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic.
Brot epidèmic: qualsevol agrupació de tres o més casos confirmats o sospitosos
en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic.
Cas confirmat amb infecció activa: qualsevol persona que compleix el criteri
clínic de cas sospitós amb resultat positiu de PCR o de test antigènic o amb
resultat negatiu i resultat positiu per test d’anticossos (IgM) per serologia d’alt
rendiment (no per test ràpid) o immunocromatografia, o persona
asimptomàtica amb resultat positiu de PCR o de test antigènic amb resultat
negatiu per test d’anticossos (IgG) o no practicat.
Cas confirmat amb infecció resolta: qualsevol persona asimptomàtica amb
resultat positiu per test d’anticossos (IgG), independentment de si s’ha practicat
la PCR o un test antigènic i el seu resultat.
Cas descartat: qualsevol persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós
amb resultat negatiu de PCR o de test antigènic i en la qual no hi ha alta sospita
clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
Cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2: qualsevol persona amb un quadre
clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat, que
cursa símptomes sospitosos d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic, a la
qual no se li ha fet encara una prova de diagnosi. En base al principi de màxima
precaució, caldrà iniciar la identificació dels seus contactes estrets d’immediat.
Si la prova resulta positiva es classificarà com a cas confirmat. En cas de resultat
negatiu, i en absència d’una alta sospita clínica, el cas es dóna per descartat i
reprendrà amb normalitat la seva activitat habitual. Alhora que finalitza la cerca
de contactes.
Contacte estret: persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o
confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps
d’almenys quinze minuts i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la
boca, i des dels dos dies previs a l’inici dels símptomes.
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Contacte casual: persona que ha estat en el mateix lloc que un cas de covid-19
sense que es donin les condicions per ser considerat contacte estret. La persona
continuarà amb l’activitat laboral o acadèmica normal i es farà vigilància passiva
d’aparició de símptomes.
Quarantena: restricció de les activitats d’una o diverses persones sanes que han
estat en contacte estret amb una persona amb una malaltia contagiosa durant la
fase en què aquesta és transmissible, amb l’objectiu d’evitar-ne la propagació
durant el període d’incubació.
El contacte estret d’un cas confirmat no continuarà amb l’activitat laboral o
acadèmica normal i farà la quarantena durant els deu dies posteriors a l’últim
contacte amb el cas, fins i tot si obté resultat negatiu de la seva prova
diagnòstica, amb vigilància activa dels símptomes (es prendrà i anotarà la
temperatura al matí i al final de la tarda).
En cas que el contacte estret i el cas confirmat siguin convivents i que no puguin
fer un aïllament en les condicions òptimes, la quarantena es perllongarà deu
dies des del final de l'aïllament del cas.
Si el contacte estret continua asimptomàtic en finalitzar el període de
quarantena, podrà reincorporar-se a la seva rutina habitual. Si durant els dies
de quarantena el contacte estret presenta símptomes, passarà a ser considerat
cas sospitós.
El contacte estret d’un cas descartat continuarà amb l’activitat laboral o
acadèmica normal sense que sigui necessari fer quarantena.
Els contactes de contactes estrets no tenen prescrita la quarantena.

4. DESENVOLUPAMENT
Establir un sistema de vigilància esdevé clau per detectar de manera precoç els
casos i els seus contactes estrets, aïllar-los i fer-ne un seguiment.9
La Universitat ha de col·laborar amb les autoritats sanitàries en la detecció
precoç de tots els casos compatibles amb la covid-19 i en la ràpida identificació i
aïllament dels seus contactes estrets, per reduir la transmissió i mantenir el
control de la pandèmia.
La detecció de casos i el seguiment de contactes es farà seguint les indicacions
de les autoritats sanitàries,5, 8 en concret les directrius del Departament de
Salut, disponibles per a la ciutadania a:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/#bloc1
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4.1. CRITERIS GENERALS
Com a norma general, únicament i exclusivament hauran d’accedir al campus de
la Universitat aquelles persones que:


no presentin símptomes aguts d’aparició sobtada compatibles amb la infecció
pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre o història recent de febre, tos seca, mal de
cap (cefalea) i/o de coll (onidofàgia), malestar general o dolor muscular
(miàlgia) i/o a les articulacions (artràlgia), dificultat respiratòria (dispnea),
pèrdua del sentit de l’olfacte (anòsmia) i/o del gust (agèusia), pèrdua de gana
(anorèxia), dolor toràcic o vòmits i/o diarrees), i en concret una temperatura
corporal igual o superior a 37,5 ºC;

 no convisquin en el mateix domicili amb persones que presentin símptomes
de la malaltia; i
 no hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de malaltia,
durant els 14 dies anteriors (període d’incubació).
No podran accedir-hi aquelles persones a les quals se’ls hagi diagnosticat la
malaltia i que no hagin finalitzat el període d’aïllament requerit, o les que es
trobin en període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna
persona diagnosticada de covid-19.
És responsabilitat de cada persona complir aquests requisits. En cas de contagi,
també ho serà comunicar la seva situació a la Universitat, a les autoritats
sanitàries corresponents i a les persones que hagin estat en contacte estret amb
ella durant els dos dies anteriors a l’inici de símptomes.
El control dels símptomes de covid-19 es farà diàriament mitjançant el test de
seguiment i vigilància de símptomes de coronavirus SARS-CoV-2 de l’aplicació
STOP COVID19 CAT del Departament de Salut, disponible a:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stopcovid19-cat/index.html.
Quan una persona presenti, de manera sobtada, algun dels símptomes
compatibles amb la covid-19 mentre està presencialment a la UPF, haurà
d’apartar-se de la resta de persones al més aviat possible, rentar-se les mans,
posar-se
una
mascareta
quirúrgica,
segons
norma
UNE-EN
14683:2019+AC:2019,10 per evitar augmentar la disseminació del virus, en cas
que es confirmi posteriorment, i marxar com més aviat millor al seu domicili,
preferiblement evitant d’utilitzar el transport públic. A partir d’aquest moment,
s’ha de mantenir en aïllament domiciliari estricte, sense sortir al carrer.
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Quan arribi al domicili ha de notificar la seva situació immediatament –perquè,
abans de 24 hores, li facin la prova diagnòstica corresponent– al centre
d’atenció primària (CAP) de referència o, en cas de gravetat, al 061, i també a la
Universitat, d’acord amb el procediment descrit en l’apartat 4.2. Criteris
específics.
Quan la simptomatologia s’iniciï fora de la Universitat o en dies no lectius, la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de
l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
Quan es detecta un cas confirmat s’aplica una restricció de la mobilitat
mitjançant l’aïllament preventiu domiciliari de la persona amb resultat positiu
de la prova diagnòstica. En cas que l’individu s’aïlli en el si de la unitat familiar,
aquesta farà quarantena de manera preventiva, ja que són contactes estrets
d’un cas. S’aplicaran les directrius del Departament de Salut, disponibles a:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/prevencio/aillament-domiciliari/

4.2. CRITERIS ESPECÍFICS
La Universitat té l’obligació de declarar els casos confirmats i sospitosos a
l’autoritat sanitària i d’identificar, comunicar i fer un seguiment dels seus
contactes estrets.3, 5, 6 En el cas dels confirmats s’ha de fer amb caràcter urgent i
a diari, mentre que els casos sospitosos i els contactes estrets es declaren de
manera agregada i setmanalment.
Paral·lelament, s’han de coordinar les mesures informatives, acadèmiques i de
neteja i desinfecció que s’hagin de dur a terme, així com, en el cas dels membres
de la plantilla, dur a terme les gestions associades a la tramitació de la situació
d’incapacitat temporal.
4.2.1. Notificació
4.2.1.1. Notificació de situacions individuals
Els casos confirmats o sospitosos i els contactes estrets de casos confirmats
s’han de notificar a la UPF de la manera següent:
4.2.1.1.1. Per part dels membres de la plantilla
Membres del personal d’administració i serveis, docent i investigador i de
suport a la recerca
1. Han d’enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la
UPF, segons les instruccions següents, a:
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 Els membres del personal d’administració i serveis: a la bústia del seu
cap de servei o assimilat.
 Els membres del personal docent i investigador i de suport a la
recerca: a les bústies del degà o degana dels estudis i/o del director o
directora del departament.
En ambdós casos, s’hi han de fer constar les dades següents:


Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas
sospitós” o bé “Notificació de contacte estret d’un cas confirmat”,
segons que correspongui.



Cos del missatge:
a. Nom i cognoms.
b. Tipus de situació: cas confirmat, cas sospitós o contacte estret d’un
cas, segons que correspongui.
c. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser
diagnosticada.

Aquest missatge s’ha d’enviar amb còpia a:


la bústia de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció
de la Salut (oprl@upf.edu), i



la bústia del Servei de Personal, segons quin sigui el col·lectiu al qual
la persona estigui adscrita:


el personal d’administració i serveis i el personal de suport a la
recerca, a l’adreça: pas.rrhh@upf.edu, i



el personal docent i investigador, a l’adreça: pdi.rrhh@upf.edu.

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
validarà la situació reportada i, si escau, contestarà a la persona
notificant amb un missatge de correu electrònic, que li donarà accés al
formulari de Google, d’autodeclaració de cas confirmat o sospitós de
covid-19 i de contactes estrets (annex 1), que haurà d’emplenar.
El personal docent i investigador ha d’acordar amb la Direcció del
departament les mesures necessàries per cobrir la seva absència, tant si té
docència presencial com docència en línia, i comunicar al Deganat
corresponent la seva absència, d’acord amb el procediment que segueixen
normalment per comunicar una absència de classe.

Processos del sistema

Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes sobre la salut

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Ref.: IO-S3-REPRESA/5252/05/2020
Versió: 05
Data: 8-10-2020
Pàgina 9 de 21

Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora
de la Universitat.
3. En el cas dels professors que tenen docència en aquest moment,
comunicar als estudiants a través de l’Aula Global les mesures
acadèmiques que s’aplicaran durant la seva absència.
4.2.1.1.2. Per part dels estudiants
Els estudiants han de:
1. Enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF a
la bústia de la secretaria dels seus estudis, o bé fer un CAU. En cas de ser
estudiants internacionals, el missatge s’ha d’enviar a l’Oficina de
Mobilitat i Acollida (oma.incoming@upf.edu).
En ambdós casos s’hi han de fer constar les dades següents:


Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas
sospitós” o bé “Notificació de contacte estret d’un cas confirmat”,
segons que correspongui.



Cos del missatge:
a. Nom i cognoms.
b. Col·lectiu: estudiant de grau (indicar els estudis), estudiant de
postgrau (indicar els estudis), segons que correspongui.
c. Tipus de situació: cas confirmat, cas sospitós o contacte estret,
segons que correspongui.
d. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser
diagnosticada.

Aquest missatge s’ha d’enviar amb còpia a:


la bústia de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut (oprl@upf.edu), de la qual rebran informació
rellevant per a l’aïllament o la quarantena, i



la bústia del programa UPF Inclusió (upfinclusio@upf.edu), del
qual rebran indicacions per contrarestar, si és el cas, els
impediments que la malaltia els ocasionin per fer un seguiment
acadèmic correcte de les assignatures.

2. Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora
de la Universitat.
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3. Enviar un missatge de correu electrònic al professorat de les assignatures
que estigui cursant en aquest moment, per comunicar-los la seva situació
d’absència forçosa en ser considerat cas confirmat, cas sospitós o contacte
estret d’un cas, i confirmar-los que ja n’ha informat la secretaria dels
estudis.
4. En el cas dels estudiants que estiguin fent pràctiques acadèmiques
externes, enviar un missatge de correu electrònic al tutor de pràctiques de
la unitat acadèmica o administrativa o de l’entitat col·laboradora
d’acollida i al tutor de pràctiques a la UPF.
La secretaria dels estudis, o la unitat de gestió i administració, o l’Oficina de
Mobilitat i Acollida, en el cas dels estudiants internacionals, contestaran a
l’estudiant amb un missatge de correu electrònic que li donarà accés al
formulari de Google, d’autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid19 i de contactes estrets, custodiat per l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut (annex 1).
Amb aquestes dades, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de
la Salut farà la declaració de casos, mitjançant la bústia de correu electrònic
oprl@upf.edu, a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Servei de Vigilància
Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la regió sanitària
de residència del cas –si no és la ciutat de Barcelona–, i el Servei de Coordinació
d’Actuacions de Salut Laboral, de la Subdirecció General de Promoció de la
Salut de la Secretaria de Salut Pública (annex 2).
Els notificadors, ja siguin estudiants com membres de la plantilla, que informin
d’una situació d’aïllament preventiu domiciliari per ser cas confirmat però no
causar incapacitat temporal, o bé de quarantena per ser contacte estret d’un cas
confirmat, hauran de trametre, a més, la declaració responsable corresponent
(Registres 1 i 2, respectivament), a la bústia de la secretaria dels seus estudis o a
la bústia del Servei de Personal corresponent, respectivament.
4.2.1.2. Notificació d’un brot epidèmic
En cas que es detectin tres o més casos, confirmats o sospitosos, relacionats en
espai i temps, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la
Salut ho notificarà, obligatòriament i de manera urgent, a les autoritats
sanitàries relacionades a l’apartat anterior; i el gerent, a l’autoritat universitària.
En cas de brots entre persones de la plantilla de la Universitat, l’Oficina també
n’assumirà la investigació de les causes.
La presa de decisions en relació amb la suspensió de l’activitat presencial per
contenir el brot, serà el resultat de la valoració conjunta per part d’ambdues
autoritats i de la direcció de la Universitat.
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4.2.2. Gestió de contactes estrets, en l’entorn laboral o acadèmic
En el moment que es detecti un cas, sospitós o confirmat, s’iniciaran les
activitats d’identificació de contactes estrets. El període que s’ha de considerar
és des de dos dies abans de l’inici de símptomes del cas fins al moment en què el
cas és aïllat. En els casos asimptomàtics amb resultat positiu de la prova de
diagnosi, els contactes es buscaran des de dos dies abans de la data de
diagnòstic.
La identificació, en aquest supòsit, la durà a terme la persona contagiada o amb
sospita mitjançant un formulari de Google, d’autodeclaració de contactes,
custodiat per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
(annex 1).
Cada persona asimptomàtica identificada com a contacte estret d’un cas
confirmat serà informada de la situació per l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut, i li recordarà que ha de romandre en
quarantena (preferentment en una habitació individual i restringint al màxim el
contacte amb convivents i les sortides de l’habitació, que sempre es faran amb
mascareta quirúrgica, segons norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019,10 i evitant
sortir del domicili), durant un període de deu dies des de l’últim contacte amb
el cas; els signes o símptomes d’alarma; i la informació que li ofereix la
Universitat.
Igualment, es recomanarà mantenir una prudència especial entre els dies 10 i
14, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i, si apareix
simptomatologia en aquests dies, aïllament preventiu domiciliari immediat i
consulta per fer-ne la valoració clínica i la prova diagnòstica.
Posteriorment, els contactes ho notificaran al seu metge d’atenció primària i
iniciaran la quarantena de deu dies des de l’últim en què van tenir contacte amb
el cas.
Si un contacte desenvolupés símptomes durant els dies de quarantena, passarà a
ser considerat cas sospitós. Igualment, si el desenvolupament de símptomes
d’aquest contacte es produís en un període inferior a dos dies des que va
començar el seu aïllament, s’elaborarà una nova llista de contactes estrets, i es
considerarà que pot haver estat contagiós des de dos dies abans de l’inici de
símptomes.
En qualsevol cas, després de fer la primera notificació –de cas confirmat o
sospitós o de contacte estret–, caldrà fer-ne actualitzacions, mitjançant el
mateix canal i als mateixos destinataris que els descrits al subapartat 4.2.1.1.
Notificació de situacions individuals, en cas que la situació canviï: quan es rebi
l’alta, quan conclogui l’aïllament domiciliari o la quarantena, quan es confirmi
un cas, etc.
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Pel que fa a la resta de persones que hagin pogut estar en contacte amb la
persona que ha presentat els símptomes, atès que s’ha de mantenir la distància
física interpersonal de seguretat i dur mascareta, no tindran la consideració de
contacte estret; tot i així, pel principi de precaució, hauran d’estar atents al seu
estat en relació amb la manifestació dels símptomes indicatius de la malaltia.
4.2.3. Neteja i desinfecció dels espais

Un cop el cas identifica els espais freqüentats, mitjançant el formulari de
Google, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
informarà el Servei d’Infraestructures i Patrimoni de la necessitat de dur a
terme una desinfecció exhaustiva de les zones de permanència i trànsit habitual
d’aquesta persona, incloent-hi el mobiliari, els equips de treball i altres
superfícies de contacte freqüent, d’acord amb els protocols de neteja i
desinfecció correctiva per detecció de casos probables o confirmats de covid-19 i
la Instrucció operativa per netejar i desinfectar espais i equips.
4.2.4. Seguiment de casos i contactes estrets
L’Oficina de Prevenció de Riscos laborals i de Promoció de la Salut farà una
vigilància activa dels contactes estrets dels casos confirmats, per poder recollir
informació sobre la possible aparició de simptomatologia compatible amb la
covid-19 i actuar en conseqüència.
Amb la finalitat de garantir que es té constància de tots els casos entre els
treballadors, l’Oficina farà setmanalment un seguiment de les incapacitats
temporals registrades per la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals, relatives als períodes d’aïllament o de contagi com a
conseqüència del coronavirus.
A aquest efecte, s’extraurà un llistat d’aquestes contingències del portal de la
Mútua i es comprovarà que les persones que hi figurin han notificat la seva
situació d’acord amb aquesta instrucció.
Independentment de la via a través de la qual l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals i de Promoció de la Salut –notificació personal o registre de la Mútua–
tingui coneixement de la situació, es posarà en contacte amb els casos
confirmats i sospitosos i contactes estrets de casos confirmats, mitjançant la
bústia de correu electrònic oprl@upf.edu, per fer-los un seguiment els dies 7 i 10
des de l’inici del període d’aïllament preventiu domiciliari o de quarantena,
respectivament.
En funció de les capacitats del sistema, en el cas dels contactes, es farà un darrer
seguiment el dia 14 per documentar que no han aparegut símptomes
posteriorment al dia 10.
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Durant aquests seguiments es recolliran, mitjançant el full de càlcul associat al
formulari de Google descrit anteriorment, les dades previstes a l’annex 3; i en
farà actualització setmanal de les dades a l’autoritat sanitària.
Igualment, en concloure el període de quarantena, l’Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals i de Promoció de la Salut enviarà novament el cens de contactes
a l’autoritat sanitària, incloent-hi les dades anteriors i indicant la finalització del
seguiment.
4.2.5. Registre de persones alienes a la comunitat UPF
Les unitats administratives i acadèmiques han de portar un registre de les
persones alienes a la comunitat universitària que, en determinades
circumstàncies –com ara la participació en una prova selectiva o en un
experiment de recerca–, accedeixin a espais dels establiments de la UPF.
La unitat administrativa o acadèmica que actuï d’amfitriona ha de fer emplenar
a aquestes persones el model de declaració responsable recollit al registre 3. En
cas que s’hi neguin, no se’ls permetrà l’accés a la Universitat.
Les declaracions emplenades i signades hauran de ser custodiades, tancades
sota clau, per la unitat que gestioni la visita durant un període de 30 dies, al
final del qual es podran destruir.
Si en els 14 dies següents a la visita, alguna d’aquestes persones notifica que ha
estat diagnosticada de covid-19 o presenta simptomatologia compatible amb la
malaltia, el responsable de la unitat administrativa o acadèmica que va
gestionar la visita n’informarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de
Promoció de la Salut perquè pugui adoptar les mesures necessàries amb relació
al registre, informació i seguiment del cas o dels seus contactes estrets.

4.3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades,
Reglament (UE) 2016/679, es resumeix a continuació la informació sobre el
tractament de dades personals que la Universitat fa en les actuacions derivades
del seguiment del brot de coronavirus SARS-CoV-2.
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè,
10-12. 08002 Barcelona. Telèfon: (+34) 93 542 20 00.
Finalitat: desplegar les actuacions necessàries arran del brot epidèmic causat
per la covid-19. Les dades personals es conservaran mentre duri el brot
epidèmic i segons el que estableixi la legislació aplicable. Hi serà d’aplicació allò
que disposi la normativa d’arxius i documentació.
Legitimació: compliment d’una obligació legal, missió realitzada en interès
públic, protecció dels interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física.
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Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i disposició
addicional 17a. de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i els proveïdors de serveis de la
societat de la informació que hagin signat prèviament contractes de prestació de
serveis que preservin la privacitat; servei sanitari concertat per a la vigilància de
la salut; autoritats competents en matèria de salut pública, i altres tercers en cas
que hi hagi obligació legal.
Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o la
supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la
Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de
dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol consulta, o si considereu que els
vostres drets no s’atenen correctament. En cas que no en quedeu satisfets podeu
presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).
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5. REGISTRES
Registre 1.

Model de declaració responsable per comunicar una situació
d’aïllament preventiu domiciliari en ser un cas confirmat però no
causar incapacitat temporal

Jo, ______________________________________________________,
amb NIF/NIE _____________, com a estudiant/treballador de la UPF,
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1.

Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment,
la Universitat m’ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un cas confirmat de
covid-19.1

2. Que em comprometo a fer aïllament preventiu domiciliari fins que hagin transcorregut deu
dies des de la data de presa de la mostra per fer el diagnòstic (si sóc asimptomàtic)/fins que
transcorrin almenys tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic, amb un
mínim de deu dies des de l'inici dels símptomes.
3. Que en cap cas em reincorporaré a la meva rutina habitual sense haver conclòs el període
d’aïllament o si presento símptomes d’infecció activa.
4. Que autoritzo l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la
Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu
institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l’autoritat sanitària i que estaré
localitzable durant aquests dies.
5.

Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o
l’omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.2

I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data
indicats.

______________________, ____ d______ del 202_
1

2

Cas confirmat: persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat,
que cursa símptomes sospitosos d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de
diagnosi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnosi que no presenta símptomes de la malaltia.
D’acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en
aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament
per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra
Finalitat:
detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat
Drets:
accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional disponible a la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment.
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Registre 2.

Model de declaració responsable per comunicar una situació de
quarantena per contacte estret d’un cas confirmat de covid-19

Jo, ______________________________________________________,
amb NIF/NIE _____________, com a estudiant/treballador de la UPF,
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1.

Que, en aplicació de la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment,
la Universitat m’ha demanat que informi que, en aquests moments, sóc un contacte estret 1
d’un cas confirmat de covid-19.2

2. Que em comprometo a fer quarantena durant els deu dies posteriors al contacte amb el cas i
a vigilar el meu estat de salut durant la quarantena i els dies següents i que, davant l’aparició
de qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, m’aïllaré immediatament i comunicaré
la situació a la Universitat, a les autoritats sanitàries corresponents i a les persones que
hagin estat en contacte estret1 amb mi durant els dos dies anteriors a l’inici de símptomes.
3. Que en cas de presentar símptomes durant la quarantena i passar a ser considerat un cas
sospitós, em mantindré en aïllament en espera del resultat de la prova diagnòstica d’infecció
activa i que, si és positiva i passo a ser un cas confirmat, estaré en aïllament fins que hagin
transcorregut tres dies des de la finalització del quadre clínic i un mínim de deu dies de
l’inici dels símptomes.
4. Que en cap cas em reincorporaré a la meva rutina habitual sense haver conclòs el període de
quarantena o d’aïllament o si presento símptomes d’infecció activa.
5.

Que autoritzo l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut de la
Universitat a posar-se en contacte amb mi, mitjançant la meva bústia de correu
institucional, per fer el seguiment periòdic indicat per l’autoritat sanitària i que estaré
localitzable durant aquests dies.

6. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, la falsedat o
l’omissió, de caràcter essencial, pot ser objecte de mesures disciplinàries.3
I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data
indicats.

______________________, ____ d______ del 202_
1

2

3

Contacte estret: persona que ha estat en el mateix lloc que un cas confirmat de covid-19, a una distància inferior a dos
metres durant un temps d’almenys quinze minuts i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels
dos dies previs a l'inici dels símptomes.
Cas confirmat: persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat,
que cursa símptomes sospitosos d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic i amb resultat positiu de prova de
diagnosi, o bé persona amb resultat positiu de prova de diagnosi que no presenta símptomes de la malaltia.
D’acord amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en
aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament
per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra
Finalitat:
detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat
Drets:
accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional disponible a la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment.
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Registre 3. Model de declaració responsable per a les persones alienes a la
comunitat UPF
Jo, ______________________________________________________,
amb NIF/NIE _____________, i telèfon de contacte _____________,

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1.

Que sóc coneixedor/a de la situació d’emergència sanitària provocada per la covid-19 i que
em comprometo a atendre les indicacions que el personal de la Universitat em faci arribar
sobre això.

2. Que no he presentat simptomatologia compatible amb la covid-19 en els darrers 14 dies.
3. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 mentre duri la visita
ho comunicaré immediatament al meu interlocutor amb la Universitat.
4. Que en cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19 en els 14 dies
posteriors a la meva visita n'informaré al que va ser el meu interlocutor durant aquella.
5. Que signo aquesta declaració responsable amb coneixement que la inexactitud, o la falsedat
o l’omissió de les dades declarades pot comportar deixar sense efecte l’activitat, dret o
tràmit corresponent, i incórrer en les responsabilitats previstes a la legislació vigent.1
I perquè consti i als efectes oportuns, envio aquesta declaració responsable en el lloc i la data
indicats.

______________________, ____ d______ del 202_

1

D’acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Universitat es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa de la informació notificada en
aquesta declaració responsable. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’hi incorpori pot ser objecte de mesures disciplinàries per part de la Universitat, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. La Universitat recull i tracta aquestes dades de caràcter personal únicament
per aplicar els protocols establerts per les autoritats sanitàries competents.
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra
Finalitat:
detectar i seguir els casos de covid-19 a la Universitat
Drets:
accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional disponible a la Instrucció per notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment.
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6. ANNEXOS
Annex 1.

Formulari de Google d’autodeclaració de cas confirmat o sospitós de
covid-19 i de contactes estrets

Per a cada cas caldrà indicar-hi les dades següents:




















Nom i cognoms.
Col·lectiu: personal d’administració i serveis, personal de suport a la recerca,
personal docent i investigador, estudiant.
Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
Curs i grup (per als estudiants).
Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou,
campus del Mar, edifici Mercè.
Tipus de cas.
Sexe/gènere.
Data de naixement: en format dd/mm/aaaa.
DNI/NIE/número de passaport.
Número de telèfon.
Municipi de residència.
Adreça.
Codi postal.
Data d’inici de símptomes: en format dd/mm/aaaa.
Data de diagnòstic: en format dd/mm/aaaa.
Data d’inici de l’aïllament: en format dd/mm/aaaa.
Ha tingut contactes estrets a la Universitat? Sí, No, NS/NC.
Quants contactes estrets n’ha tingut?
A quins espais va estar el darrer dia que va venir a la Universitat?

Per a cada contacte estret caldrà indicar-hi les dades següents:














Nom i cognoms.
Col·lectiu: personal d’administració i serveis, personal de suport a la recerca,
personal docent i investigador, estudiant.
Unitat acadèmica o administrativa/estudis (per als estudiants).
Curs i grup (per als estudiants).
Establiment universitari: campus de la Ciutadella, campus del Poblenou,
campus del Mar, edifici Mercè.
Tipus de contacte: d’un cas confirmat o d’un cas sospitós.
Data de naixement: en format dd/mm/aaaa.
Sexe/gènere.
Número de telèfon.
Municipi de residència.
Adreça.
Codi postal del domicili.
Última data de contacte amb el cas que motiva l’estudi de contactes: en
format dd/mm/aaaa.
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Annex 2.

Bústies de correu electrònic de les autoritats sanitàries per notificar
casos

Agència de Salut Pública de Barcelona: covidlaboral@aspb.cat
Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut
Pública:









Barcelonès Nord i Maresme: uve.bnm@gencat.cat
Barcelona Sud: barcelonasud@gencat.cat
Vallès Occidental i Vallès Oriental: epi.valles@gencat.cat
Catalunya Central: uvercc@gencat.cat
Girona: epidemiologia.girona@gencat.cat
Lleida i Alt Pirineu i Aran: epidemiologia.lleida@gencat.cat
Camp de Tarragona: epidemiologia.tarragona@gencat.cat
Terres de l’Ebre: epidemiologia.ebre@gencat.cat

Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Subdirecció
General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública:
salut_laboral_aspcat@gencat.cat
Annex 3. Dades que s’han de recollir durant el seguiment de contactes estrets
Per a cada persona caldrà indicar-hi les dades següents:









Data de notificació al contacte: en format dd/mm/aaaa.
Data d’inici del seguiment: en format dd/mm/aaaa.
Data final del seguiment: en format dd/mm/aaaa.
El contacte ha iniciat simptomatologia durant el període de seguiment? Sí,
No, NS/NC.
Data d’inici de la simptomatologia del contacte: en format dd/mm/aaaa.
S’ha fet PCR al contacte? Sí, No, NS/NC.
Resultat de la PCR: positiu o negatiu.
Data de la PCR: en format dd/mm/aaaa.
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