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Protocol de prevenció per COVID-19 
als espais i equips del Grau en Mitjans 
Audiovisuals

En compliment del Protocol d’ús dels espais universitaris del TecnoCampus, 
s’establiran les següents mesures de prevenció especifiques als espais dedicats a 
l’àmbit dels audiovisuals, seguint les indicacions del PROCICAT en relació a les 
activitats dels centres universitaris.

Aquestes especificacions es col·locaran en cartells informatius a les entrades de les 
instal·lacions, en format resum de les mesures adoptades.

Mesures generals d’accés 

Per utilitzar els espais s’haurà de:

•	 Passar els controls d’accés a SERMAT. Sempre s’haurà de tenir una reserva o estar 
matriculat de l’assignatura i grup que té docència en aquests espais.

•	 Caldrà el rentat de mans o l’ús d’hidrogel i portar en tot moment mascaretes FPP2. 
Als estudiants matriculats d’assignatures que requereixen l’ús dels espais, se’ls 
subministrarà una mascareta FPP2 la primera vegada que necessitin accedir-hi.

•	 Cal sempre respectar les senyalitzacions d’itineraris i distàncies de 
seguretat indicades als espais, i evitar en tot moment les aglomeracions.

El SERMAT disposarà de dos termòmetres per tots aquells docents que es vulguin 
prendre la temperatura abans d’iniciar les pràctiques.

Mesures de neteja i desinfecció

Addicionalment a les planificacions generals de neteja, desinfecció i ventilació, aquests 
espais comptaran amb les següents mesures:

•	 Desinfecció per llum UVC dels espais i equips de més ús, per facilitar la rotació 
de grups i la utilització dels equips. Tot el material de préstec del SERMAT serà 
desinfectat amb UVC abans de tornar al servei de préstec.

•	 Tots els espais disposaran de material de neteja i desinfecció perquè cada usuari 
pugui netejar les superfícies abans del seu ús. Tot el material de neteja serà d’un sol 
ús i caldrà rebutjar-lo en els contenidors especialment habilitats.
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Aforament

Per garantir les distàncies de seguretat, l’aforament dels espais serà el següent: 

•	 Control de TV: 4 persones.
•	 Plató de TV: 15 persones.
•	 Estudi de gravació: 1 persona a control i 4 a estudi.
•	 Ràdio 1: 2 persones a control i 2 persones a estudi.
•	 Ràdio 2: 2 persones a control i 3 persones a estudi.
•	 Sales de postproducció: només 1 persona. 

Annex: missatges als cartells d’entrada

•	 Abans de fer servir els espais, cal passar control per SERMAT.
•	 Cal portar mascareta FPP2.
•	 Respecteu les distàncies de seguretat.
•	 Respecteu els itineraris i eviteu aglomeracions.
•	 Feu servir el material de neteja per superfícies i equips.
•	 Respecteu l’aforament.


