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Informació d’interès:
En cas de notar símptomes compatibles  
amb la infecció pel virus de la COVID-19,  
telefonau als telèfons següents, disponibles  
les 24 hores:
061: Servei d’Atenció Mèdica Urgent 
971 43 70 79: IB-Salut
902 07 90 79: IB-Salut

 

Servei de prevenció
Unitat Mèdica
Edifici Cas Jai
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Normes i mesures per a empreses 
externes de la UIB amb relació al 
virus responsable de la COVID-19

Actualment, ens trobam en una situació extraordinària pel risc que  
suposa la COVID-19 per a la població en general. 
Segons el Ministeri de Sanitat, el personal de les empreses contractades 
té una probabilitat d’exposició baixa. 
La UIB necessita mantenir l’activitat dels serveis mínims essencials i 
desenvolupar-la de la manera més segura possible. Per això, és necessari 
extremar les precaucions i complir una sèrie d’instruccions per alterar  
al mínim possible l’activitat normal del campus i, a la vegada, garantir 
que es pugui fer amb seguretat.

Decàleg de compliment obligat:

1. Situau-vos a una distància mínima d’1,5 metres (si és possible,  
2 metres) respecte d’altres persones.
2. Evitau tocar-vos el nas, els ulls i la boca amb les mans.
3. Tapau-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús quan tossiu i  
esternudeu, i llençau-lo al fems. Si no teniu mocador, resguardau-vos amb  
la part interna del colze per no contaminar-vos les mans.
4. Evitau el contacte, sempre que pugueu, amb passamans,botons d’as-
censors (o similars) i altres elements comuns. 
5. El personal no sanitari no necessita posar-se màscara.
6. No podeu menjar ni beure ni fumar al lloc de feina. Ho heu de fer als 
espais on està permès; abans, però, rentau-vos bé les mans.

7. És necessari rentar-se les mans freqüentment. Quan?

Si no podeu rentar-vos les mans, desinfectau-vos-les amb solució  
hidroalcohòlica. 

8. Durant qualsevol desplaçament en cotxe, dins el vehicle només hi  
pot anar el conductor.
9. A més d’aquestes normes, és necessari complir tot el que recull  
el protocol d’actuació de la UIB amb relació a l’alerta sanitària  
pel coronavirus 2019. El podeu trobar a l’enllaç següent: 

10. Recordau que heu de complir les normes, els procediments i  
protocols implantats per les vostres empreses.

Vicerectorat
de Campus, Cooperació 
i Universitat Saludable

Associació
Mercat 
Ecològic

Disseny: http://dircom.uib.cat/

Més informació a: ousis.uib.cat

?

Tanca l’aixeta amb un paper.
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- Quan les mans estiguin  
visiblement brutes.
- Abans de preparar els aliments.
- Abans i després de menjar
- Després de manipular fems.
- Després d'haver anat al lavabo, 
de mocar-vos, tossir o esternudar.

- Després d'haver tocat objectes 
«bruts», com ara diners, claus,  
passamans, etc.
- Quan arribeu a ca vostra i veniu 
del carrer, la UIB...
- En cas que hàgiu tocat fluids  
corporals, com ara sang, orina o 
vòmits.
- Després d'haver tocat animals.

https://coronavirus.uib.cat/Arxiu-de-noticies/La-UIB-aprova-un-protocol-dactuacio-davant-lalerta.cid622519

