
Mesures preventives per a l’Estudiantat 

Abans d’assistir a classe heu de tenir en compte les següents mesures de protecció i minimització de 
risc:  

• No venir a fer cap activitat al Campus si es tenen símptomes de COVID (segons 
recomanacions mèdiques generals):generals) : Enllaç procediment 

• Ús obligatori de la mascareta, que en cap cas elimina la necessitat de mantenir el distanciament 
físic i bones pràctiques higièniques.  

• Cal sempre portar una mascareta de recanvi. 

• Preservar la distància mínima de seguretat (1,5m) a l’entrada/sortida de les aules,  espais 
comuns de l’edifici (passadissos, vestíbuls, portes d’accés, ascensors, etc.) i als espais de 
treball/estudi. 

• Rentar-se les mans: un cop s’entra a l’edifici on es desenvolupa l’activitat acadèmica, i també 
abans d’entrar a l’aula o laboratori. Utilitzar també el gel hidroalcohòlic com a pràctica 
rutinària, en absència del rentat de mans. Hi haurà gel hidroalcohòlic a les entrades principals 
dels edificis, a cada planta i a les zones d’aules docents. 

• Reducció de la presència al campus al temps estrictament necessari. 

• Es recomana minimitzar les entrades i sortides de les aules en els espais de canvi d’assignatures 
i en els descansos, per tal d’evitar excessiva mobilitat.  

• Evitar els contactes propers típics de salutació social (donar la mà, petó, abraçada, etc.). 

• Evitar compartir les pertinences personals, en general, i en menjadors o espais similars, 
compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) o altres objectes sense haver-los 
netejat degudament. 

• Evitar l’ús compartit de materials i equipaments. Si és inevitable, cal rentar-se les mans 
després de cada ús. A l’entorn del laboratori, on l’existència de material compartit és habitual 
(balances, vitrines de gasos, micropipetes, reactius, objectes arqueològics, lents, etc.), s’han de 
fer servir guants de manera rutinària.  

• Mantenir tots els espais nets i endreçats.  

• Es recomana que, sempre que sigui possible, els estudiants portin els seus propis portàtils. 

• Cada estudiant ha de seure sempre al mateix lloc i anotar els contactes que té a la vora. Si 
l’estudiant s’incorpora a un grup estable de manera esporàdica, com per exemple per cursar 
una assignatura pendent de cursos anteriors, haurà de netejar el seu espai de treball al principi 
i final de la classe. 

• L’estudiantat inclòs en el grup de persones vulnerables a la COVID-19, amb caràcter previ 
a l’inici de les classes, ha de consultar amb el seu centre de salut de referència per tal que la 
seva condició de salut no es pugui veure agreujada amb l’assistència presencial al centre. En 
funció de la resposta obtinguda ha de posar-ho en coneixement del coordinador/a de titulació 
o cap d’estudis del seu centre. (Pla de Contingència UdL) 

• Als estudiants acollits a programes de mobilitat internacional se’ls aplicarà el que dictaminin 
en cada moment les autoritats sanitàries d’origen i de destí.  

 

https://cv.udl.cat/access/content/group/sprl/PO_018_COMUNICAR%20I%20FER%20EL%20SEGUIMENT%20DELS%20CASOS%20DE%20CONTAGI_ESTUDIANTS_V_1_0_def.firmado.pdf
https://cv.udl.cat/access/content/group/sprl/Pla%20de%20conting%C3%A8ncia%20de%20la%20UdL_aprovat%20CD.pdf
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