REPRESA DE L’ACTIVITAT AL CAMPUS DE LA CIUTADELLA
ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER PART DELS ESTUDIANTS

Aquest document és un recull d’informació de les mesures que s’han dut a terme de cara a la
represa de l’activitat.

ACCESSOS DEL CAMPUS
Als edificis Jaume I, Roger de Llúria i Mercè Rodoreda trobareu clarament identificada una porta
d’entrada i una porta de sortida. En el cas de l’edifici Ramon Turró, tant l’entrada com la sortida
caldrà fer-les per la mateixa porta, respectant la circulació per la dreta.
L’accés ha de ser ràpid; es recomana no aturar-se a les entrades dels edificis i deixar lliures les
zones de pas.

SENYALITZACIÓ
Quan accediu al campus trobareu senyalització i símbols informatius que us ajudaran a moureus de manera responsable pel campus i que són d’obligat compliment.
Us indiquen per on cal circular (com a criteri general, cal circular sempre per la vostra dreta), els
recorreguts per arribar a les aules, l’ús de les escales preferentment deixant els ascensors per a
persones amb mobilitat reduïda, i altres indicacions relatives a la protecció.
Els tipus de senyalització que trobareu són els següents:
-

Plafó amb informació general, on s’inclou plànol amb el flux de circulació de persones.
Senyalització al terra i vertical (indicant entrades i sortides i el sentit de la circulació).
Senyalització a les escales (indicant el sentit i la prioritat de la circulació).
Senyalització als ascensors (indicant aforament i ús preferent per a persones amb
mobilitat reduïda).

Més informació.

PROTECCIÓ PERSONAL
●
●
●

És obligatori l’ús de la mascareta per accedir i moure’s pel campus.
També és obligatori el seus ús dins de les aules mentre s’imparteix docència i a les sales
d’estudi.
Trobareu contenidors de rebuig específic a l’entrada dels edificis.

HIGIENE
●
●

Cal extremar les mesures d’higiene de mans, prioritzant el rentat amb aigua i sabó
davant de la utilització de gel hidroalcohòlic.
Trobareu dispensadors de gel hidroalcohòlic a diferents punts del campus, en especial
als passadissos de les aules, així com dins de cadascuna de les aules d’informàtica o
laboratoris amb múltiples ordinadors.

●
●
●
●

S’ha intensificat la higiene de tots els espais del campus.
S’ha inhabilitat/retirat el mobiliari del qual no es pot garantir la seva neteja diària i que
és d’ús compartit (bancs, cadires de confident).
Les fonts d’aigua estan en funcionament però cadascú haurà de portar la seva pròpia
ampolla d’aigua i no es podrà beure a galet.
Als llocs d’atenció a usuaris, s’han instal·lat mampares de separació de metacrilat i
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

DISTÀNCIA INTERPERSONAL DE SEGURETAT
●
●
●
●

Cal mantenir la distància interpersonal de seguretat en tots els indrets del campus, tant
oberts com tancats.
A tots els espais comuns del campus s’han posat rètols que informen sobre el seu nou
aforament en aplicació de les mesures COVID. Cal respectar-los.
Les cadires sobreres s’han apilat dins de cada espai amb la senyalització ’”Equipament
fora de servei”. Us demanem que eviteu fer-ne ús.
Es recomana prioritzar les reunions de format virtual davant de les presencials.

PRESÈNCIA A L’AULA
●
●
●

A l’entrada dels edificis trobareu un llistat setmanal de disponibilitat d’aulari on podeu
estudiar i seguir les vostres classes online.
Us preguem màxima puntualitat a l’hora d’entrar a l’aula (el professor us podria denegar
l’accés) per tal de garantir les condicions més òptimes d’accés als vostres seients.
Cal que mantingueu, sempre que sigui possible, el mateix seient durant les diferents
classes presencials de la jornada en una mateixa aula.

VENTILACIÓ DELS ESPAIS
●

●

●

Es recomana ventilar de forma manual els espais, sempre que això sigui possible (les
finestres perimetrals exteriors dels edificis de Jaume I i Roger de Lluria no es poden
obrir), tot obrint durant uns 15 minuts les finestres.
També pot ser recomanable deixar obertes les portes dels espais, tal i com s’ha fet amb
els lavabos, per tal de minimitzar el contacte amb les superfícies, en especial les
manetes.
S’ha actuat sobre la climatització general, de manera que la renovació de l’aire de tots
els espais està garantida, tot evitant la recirculació i maximitzant el volum i els cicles.
Per garantir l’òptim funcionament en aquest sentit, és important no obstaculitzar ni
tapar les sortides/entrades d’aire.

EN CAS DE TENIR SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19
Si durant la teva estada a la UPF presentes símptomes compatibles amb la covid-19, caldrà que:
●
●
●

T’asseguris que portes la mascareta posada.
Ves cap a casa, evitant de fer-ho si és possible en transport públic.
En cas que hagis d’esperar a què els teus familiars et vinguin a recollir, adreçat a la
Recepció/Punt d’atenció de l’edifici del campus on t’indicaran el lloc on t’has d’esperar
(Espai COVID).

●
●

Quan arribis a casa truca al CAP o al 061 i segueix les indicacions del teu metge.
Segueix les indicacions per a casos o sospitosos de covid-19 perquè s’activin les mesures
de seguretat i acadèmiques a partir d’ara.
https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus/suport-a-estudiants

HORARIS DELS EDIFICIS I SERVEIS AL CAMPUS
A partir del 21 de setembre:
Els feiners de 8 a 21 h i els caps de setmana i festius de 10 a 21 h.
A partir del 28 de setembre:
Els feiners de 8 a 23 h i els caps de setmana i festius de 10 a 21 h.

REGISTRE
● Presencialment a l’edifici Mercè de 9.30 a 13.30 h.
● Electrònicament.

ESPAIS AMB MICROONES
Es troben en funcionament els microones ubicats al costat de la cafeteria de Jaume I, així com
els de davant de les aules 20.017 i 20.019 i de la Sala d’estudi/menjador 40.S25.
Cal seguir les instruccions dels avisos d’aforament màxim i mesures de neteja.

VENDING
Trobaràs màquines de begudes fredes i calentes i snacks repartides pels diferents edificis del
campus.

BIBLIOTECA
La setmana del 21/9/20 oberta feiners de 9 a 21 h
A partir del dia 28/9/20 oberta feiners de 8 a 23 h.

CAFETERIA
La setmana del 21/9/20 oberta de 8.30 a 18 h.
A partir del dia 28/9/20, de 8.30 a 19 h.
Està tancada en caps de setmana
En aquests moments només es troba oberta la cafeteria de l’edifici Jaume I (pati).

REPROGRAFIA/RICOH
De dilluns a dijous: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. Els divendres: de 9 a 15 h.
Durant les dues primeres setmanes de cada trimestre acadèmic, l'horari s'amplia fins a les
19.00 h, de dilluns a divendres.
Els trobareu al costat de la cafeteria de l’edifici Jaume I.

BANCO SANTANDER
Horari especial d’atenció al públic, feiners de 8.30 a 14.30 h.
El trobareu en la planta baixa de l’edifici Roger de Llúria (al costat del punt d’atenció).

BOTIGA ABACUS
A partir del 21 de setembre, feiners de 9 a 15 h.
La trobareu a la planta -1 de l’edifici Roger de Llúria (pati).

Més informació a Pla de Prevenció de Riscos Laborals Volum II: Processos del sistema Secció III:
Acció preventiva per evitar o minimitzar els efectes Procediment operatiu: Gestionar la represa
de la feina presencial (Referència: PO-S3/REPRESA/02/2020).

Agraïm la vostra col·laboració i cooperació, tot apel·lant a la vostra responsabilitat.
Per la teva salut, per la salut de tots!

Direcció del Campus de la Ciutadella
Setembre del 2020

