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Mesures preventives per COVID-19 
específiques en el Centre de Simulació  
i Innovació en Salut

L’accés als espais del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) es regeix pel 
Protocol d’ús dels espais universitaris del TecnoCampus, que conté les mesures de 
protecció, seguretat i prevenció d’acord amb les que es preveuen en el Pla sectorial 
d’Universitats del PROCICAT.

A causa de l’especificitat de l’espai i de l’activitat que se’n deriva, s’estableixen les 
següents mesures específiques: 

Mesures generals d’accés i ús

•	 Serà obligatori per a tots els usuaris l’ús de mascareta quirúrgica o FPP2 (no es 
permeten mascaretes higièniques o amb vàlvula). 

•	 La circulació dins dels espais del CSIS resta limitada als treballador/es, docents i 
alumnes segons la planificació establerta i registrada. Es restringeix l’accés lliure a 
l’espai. 

•	 Els alumnes accediran únicament a l’espai reservat. Per altra banda, els docents 
podran accedir als diferents espais, al magatzem/vestuari i la sala de control. 

•	 L’accés a l’espai 1 queda restringit als tècnics dels espais i a les persones 
responsables. 

•	 Cal evitar aturar-se al passadís o en la zona d’entrada sense garantir la distància 
física interpersonal de seguretat. 

•	 Els horaris de les sessions de simulació s’especifiquen en els horaris disponibles en 
els aularis. S’estableix que les hores d’inici de les sessions de simulació són les 8h, 
les 10h i les 12h per tal que no coincideixi en els passadissos un nombre elevat 
d’estudiants. 

•	 L’entrada dels diferents grups es realitzarà de forma esglaonada d’acord amb les 
indicacions dels docents. 

•	 Durant les sessions es procurarà que les portes dels espais romanguin obertes i 
estiguin activats els sistemes de climatització per garantir la renovació de l’aire. 
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Procediments, mesures d’higiene i de seguretat 

•	 Serà obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de cada espai. A més 
a més, durant les sessions serà necessari realitzar una correcta higiene de mans i/o 
ús de gel segons ho requereixin els diferents procediments. 

•	 És necessari rentar l’uniforme després de cada ús. 

•	 La neteja i desinfecció de superfícies, objectes i equipament específic durant les 
sessions s’haurà de realitzar per part de docents i alumnes amb els productes 
desinfectants amb activitat viricida subministrats pel TecnoCampus i amb paper 
d’un sol ús. 

•	 Els productes de neteja i desinfecció s’han de manipular de forma adequada per 
evitar possibles riscos per a la salut de les persones. Cal mullar el paper d’un sol ús 
amb el producte desinfectant i fregar el material o superfície. 

•	 En cada espai es disposarà de contenidors on deixar els objectes a higienitzar 
identificats com a zona de material brut. 

•	 En els espais amb sistema de microfonia, els docents disposaran de fundes 
individuals de protecció per a aquests equips. 

•	 Al finalitzar l’activitat docent es realitzarà la neteja i desinfecció de tots els 
espais del CSIS. Les tasques de neteja es planificaran setmanals amb el servei de 
infraestructures 

Aforament

Per garantir les distàncies de seguretat, l’aforament dels espais serà d’un màxim de 10 
alumnes en cada sessió/espai.

Annex I: missatges als cartells d’entrada

•	 Cal portar mascareta quirúrgica o FPP2.
•	 Respecteu les distàncies de seguretat i indicacions dels docents.
•	 Feu servir el material de neteja per superfícies i equips de forma adequada.
•	 Respecteu l’aforament.
•	 Aforament: màxim de 10 alumnes en cada sessió/espai.


