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Protocol de prevenció COVID-19  
per als espais i equipaments de 
fisioteràpia 

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 
fisioteràpia, 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 i neteja 

En relació amb l’alumnat 

•	 Tots els alumnes hauran de portar la mascareta tipus FFP2-KN95 de casa i fer-ne 
la previsió de portar una altra de recanvi. El seu ús derivarà en una responsabilitat 
personal. L’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus disposarà de 
mascaretes per tal de poder facilitar-les en el cas que es produeixi algun incident 
durant les activitats docents (bàsicament per desperfectes). 

•	 Serà responsabilitat dels alumnes fer només ús de la roba de pràctiques (uniforme de 
pràctiques) dins de les instal·lacions de l’escola (per a les activitats docents pràctiques) 
i en els espais annexos del TecnoCampus. Cal evitar, d’aquesta manera, la seva utilització 
per a la resta de les activitats quotidianes fora d’aquest context acadèmic o formatiu.

•	 També serà responsabilitat dels alumnes garantir la neteja i la desinfecció de la roba de 
pràctiques per a cadascuna de les classes pràctiques. 

•	 És obligatòria la utilització de les tovalloles individuals col·locades al damunt de les 
lliteres, i en cal garantir la neteja i desinfecció després de la utilització en cada classe. 
Aquesta mateixa indicació s’haurà d’aplicar durant la utilització de màrfegues. 

•	 Serà fonamental i obligatòria la higiene i desinfecció de les mans en els següents 
moments: abans de l’inici de les classes pràctiques, durant les activitats pràctiques 
abans i després de la finalització pràctica dels procediments aplicats al seu company de 
parella de pràctiques; i també en finalitzar la classe. 

•	 Els alumnes tindran una ubicació concreta a l’aula de les pràctiques (gimnasos) que 
s’haurà de mantenir durant el decurs de la classe, evitant desplaçaments i contactes amb 
altres companys que no siguin la parella estrictament assignada per a les pràctiques. 

•	 Independentment dels procediments específics de neteja i desinfecció de les aules, els 
alumnes procediran a fer una desinfecció, abans i després de l’activitat pràctica, de 
la llitera assignada (els alumnes podran consultar un vídeo tutorial de com realitzar 
aquesta tasca d’una manera correcta). 
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•	 La utilització de material específic durant les classes pràctiques implicarà que a la 
finalització de l’activitat i seguint les indicacions del professorat, aquest material 
s’hagi de dipositar en un contenidor específic per a garantir el seu procés de neteja i 
desinfecció. En aquest sentit, el material específic també serà d’ús individual (parelles 
assignades), sense que en cap situació es pugui intercanviar amb altres alumnes.

En relació amb el professorat 

•	 El professorat de pràctiques haurà de fer l’activat docent adoptant les màximes 
condiciones de seguretat i protecció. A tal efecte, es facilitaran mascaretes de tipus 
FFP2-KN95 i bates d’un sol ús per a cadascuna de les sessions o classes a realitzar.

•	 Els professors hauran de ser molt curosos amb els horaris de les classes. Serà 
recomanable que cada professor arribi uns 10 minuts abans de l’inici de la classe 
amb l’objectiu de poder garantir que l’entrada dels alumnes sigui progressiva i 
supervisant que la higiene de mans inicial en arribar es realitza. A la finalització de la 
classe, els professors també seran elements actius garantint una sortida dels alumnes 
progressiva i endreçada. 

•	 També en relació amb els horaris i el compliment acurat d’aquests, com a mesura 
general organitzativa, els horaris quedaran més ajustats amb un període de 5 minuts 
de temps, com a continuació s’indica, per a poder facilitar les tasques de neteja del 
personal quan es produeixin canvis de grup en els espais pràctics. Els professors amb 
horaris de docència de primera hora hauran d’acabar la seva activitat de manera que 
5 minuts abans de la seva finalització horària l’espai ja quedi desallotjat dels alumnes. 
Seguint aquest principi, els professors amb docència en la resta de les franges horàries 
iniciaran la seva activitat 5 minuts més tard de l’inici horari previst. D’aquesta manera 
es podrà generar una forquilla horària de 25 minuts entre els canvis de torns pràctics 
que facilitarà la tasca dels serveis de neteja. 

•	 En els espais pràctics i segons la distribució final i nombre total de les lliteres, 
existiran indicadors numerats al terra (col·locats just per sota de la ubicació de 
cadascuna de les lliteres). L’objectiu serà fer un mapa de la distribució dels alumnes 
segons aquests indicadors, que determinaran la ubicació concreta de les lliteres. Per 
tant, les lliteres sempre hauran d’estar col·locades en aquestes posicions numerades 
i determinaran la distribució final dels alumnes a l’espai. El professorat haurà de 
comprovar i garantir que aquesta distribució es manté fixa en totes les classes, 
registrant la parella d’alumnes ubicada en cada espai/llitera i realitzant un control 
exhaustiu de l’assistència amb el seu registre. Aquesta distribució quedarà recollida 
en un document que es penjarà a l’aula virtual de l’assignatura i serà una acció 
facilitadora en els aspectes de traçabilitat de possibles contagis. 

•	 En cada espai pràctic (gimnàs), es disposarà d’elements de desinfecció com gels 
hidroalcohòlics, paper de cel·lulosa, polvoritzadors desinfectants de superfície i 
paper de lliteres. Tots aquests elements estaran disponibles en quantitat suficient i el 
professor serà la persona encarregada d’organitzar la seva distribució per les lliteres, 
evitant la manipulació general per part dels alumnes i els possibles intercanvis. Els 
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alumnes en finalitzar la seva pràctica, procediran a realitzar una neteja/desinfecció 
de la llitera i accessoris d’aquesta (coixins); acció supervisada en el seu compliment 
per part del professor. 

•	 El material específic estarà disponible en cadascun dels espais amb una neteja i 
desinfecció prèvia. En funció de la seva dimensió, aquest material estarà disposat 
en algun tipus de contenidor o col·locat en alguna ubicació concreta de l’espai 
(pilotes de Bobath, màrfegues, etc.) però en qualsevol dels casos, una indicació 
de color verd determinarà que la seva utilització és possible. A la finalització de 
l’activitat docent pràctica, tot el material utilitzat s’haurà de dipositar, també segon 
la seva dimensió, en algun tipus de contenidor amb una indicació de color vermell 
o espaí físic concret amb un indicador vermell. El material d’un sol ús (bates, 
mascaretes dels professors, etc.), es podrà dipositar en algun tipus de contenidor 
amb una indicació de color negre. 

Aforament

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

•	 Gimnàs 1: 12
•	 Gimnàs 2: 12
•	 Gimnàs 3: 40
•	 Gimnàs 4: 12

Annex I: Missatges als cartells d’entrada

•	 Cal portar mascareta FPP2.
•	 Cal portar roba especifica per a l’activitat.
•	 En entrar i sortir, cal rentar-se les mans amb 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: Planificació neteja extra del primer trimestre

Amb la previsió de rotacions de torns en els espais de fisioteràpia. Les accions de 
neteja del personal s’haurà d’activar de la següent manera durant aquest primer 
trimestre: 

•	 Dilluns: 11:55-12:20 - Neteja G3 
•	 Dimecres: 11:55-12:20 - Neteja G1, G2 i G3 
•	 Dijous: 11:55-12:20 - Neteja G1 i G2 
•	 Divendres: 09:55-10:20; 11:55-12:20 - Neteja G3


