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Protocol de prevenció COVID-19  
per als espais i equips d’electrònica  
i mecànica

En compliment del protocol d’ús dels espais universitaris del tecnocampus, 
s’establiran les següents mesures de prevenció específiques als espais dedicats a les 
pràctiques de laboratori dels estudis d’enginyeria en electrònica i mecànica, seguint 
les indicacions del PROCICAT amb 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 

L’accés als laboratoris queda limitat a la realització d’activitats de les pràctiques 
reglades, i queda inhabilitat, per tant, el servei de lliure accés.

És obligatori per fer ús dels espais portar mascareta en tot moment, la desinfecció 
de mans i mantenir les distàncies de seguretat, a més de fer servir només els llocs de 
treball indicats (més informació: annex I).

Caldrà seguir els itineraris establers i fer servir les portes d’entrada i sortida indicades, 
sempre mantenint les distàncies i evitar en tot moment aglomeracions.

Mesures de neteja i desinfecció

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

Es disposarà de desinfecció per UVC en els espais amb equips que necessitin una 
neteja freqüent o per motius de dificultat del procediment.

Es disposarà addicionalment d’armaris de desinfecció d’UVC per al material singular 
(maquetes, cables, components, etc.). No estarà permès compartir material i, una 
vegada finalitzada la pràctica, el material s’haurà de dipositar en els armaris per 
procedir a la seva desinfecció.

Tots els laboratoris disposaran de material de neteja i desinfecció pels equips i les 
superfícies, que l’usuari podrà fer servir cada vegada que sigui necessari i sempre 
després de la utilització dels dispositius i les superfícies utilitzades.
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Equipament UVC per laboratoris

lABorAtori 1 
•	 UVC a la sala pels ordinadors. 
•	 Armari UV per components grans (Maquetes), petits (components electrònics) i 

cables.

lABorAtori 2
•	 Sistema UVC a la sala pels ordinadors.
•	 Armari UV per components grans (Maquetes), petits (components electrònics) i 

cables.

lABorAtori 3
•	 Armari UV per components grans (Maquetes) i petits (components electrònics).

lABorAtori 5
•	 Sistema UVC a la sala pels ordinadors. 

lABorAtori 6
•	 Sistema UVC a la sala pels ordinadors. 
•	 Armari UV per components grans (Maquetes), petits (components electrònics) i 

cables.

Aforament

Per tal de garantir les distàncies de seguretat, l’aforament dels espais serà el següent: 
•	 Laboratori 1: 10 alumnes
•	 Laboratori 2: 8 alumnes
•	 Laboratori 3: 8 alumnes
•	 Laboratori 4: 8 alumnes
•	 Laboratori 5: 10 alumnes
•	 Laboratori 6: 6 o 6+2 alumnes en funció de necessitats de bancades

A l’entrada del laboratori podreu consultar la secció corresponent del mapa d’ubicació 
dels estudiants a l’espai, mostrat a continuació:
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Annex I: Missatges als cartells d’entrada

•	 Cal portar mascareta
•	 En entrar i sortir, cal rentar-se les mans amb l’hidrogel disponible al laboratori.
•	 Respecteu les distàncies de seguretat.
•	 Feu servir el material de neteja per superfícies i equips.
•	 Respecteu tant l’aforament, com les ubicacions permeses.

Annex II: Procediment desinfecció UVC

Les sales amb sistema de desinfecció UVC, disposaran a l’entrada d’un quadre de 
comandament amb polsador que s’activarà amb la clau de les aules i un indicador 
lluminós d’activació. El procediment l’activarà el professor en finalitzar la sessió 
pràctica, tal com es detalla a continuació: 

•	 El professor verifica que no hi ha ningú a l’espai i tanca les portes d’accés.
•	 Amb la clau d’aules, activa el sistema amb una pulsació.
•	 El llum del quadre s’encendrà indicant l’inici del procés.
•	 Passat el temps estipulat de 7 minuts, s’apagarà el llum, indicant la finalització del 

procés de desinfecció; a partir de llavors, es podrà habilitar novament l’accés a 
l’espai.

•	 Per seguretat, si durant el procés descrit algú obrís accidentalment la porta, el 
sistema s’aturarà immediatament i caldrà reiniciar-lo.

Annex III: Procediment desinfecció amb armaris d’UVC

Un cop finalitzada la sessió, desar els equipaments utilitzats als armaris específics 
destinats a desinfecció.

Annex IV: Procediment de pràctiques amb equips singulars  
dels laboratoris 3 i 4

Als laboratoris on les pràctiques consisteixen la utilització d’equips singulars que 
permeten fer assajos i prendre mesures com els equips d’assaig de resistència de 
materials, mesura de pèrdua de càrrega de conductes de fluids, assajos de màquines 
tèrmiques etc.

•	 El professor és l’únic que toca directament els equips.
•	 Els alumnes es limiten a presenciar l’experiment i a prendre nota de les mesures i 

els resultats i documentar-ho.
•	 El professor s’encarrega de desinfectar abans I després del seu ús les superfícies 

amb les que quals cal fer contacte per utilitzar-los. Fins i tot si hi ha instal·lat 
sistema d’UVC tindrà cura de les superfícies que puguin quedar l’ombra de la llum 
ultraviolada i que sigui necessari tocar per accionar l’equip.


