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Mesures preventives contra la COVID-19 

Dia d’actualització: 2/05/2022 

Normativa vigent:  

• Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de 
màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (enllaç). 

• Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022, pel qual s’adapta el Pla de 
mesures contra la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, i se’n modifiquen 
alguns punts (BOIB núm. 55, de 26 d’abril, enllaç). 

• Procediment d’actuació per al Servei de Prevenció de Riscs Laborals enfront de 
l’exposició al SARS-CoV-2. Versió del 20/04/2022 (enllaç). 

• Resolució del Rectorat del dia 16 de desembre de 2021 per la qual es fa pública 
l’adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les Illes Balears 
a la covid (FOU núm. 531, enllaç). 
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1. Mesures individuals 

Deixa de ser obligatori dur la màscara posada a la major part d’espais interiors, si bé 
continua sent-ho en els centres i serveis sanitaris (incloent-hi la Facultat de Medicina, 
la sala d’espera de la Unitat Mèdica...), així com en el transport públic.  

Amb l’objectiu de garantir la salut dels membres de la comunitat universitària i, 
sobretot, la dels més vulnerables, recomanam que, almenys fins a final del curs 
acadèmic 2021-22, es continuï emprant màscara en espais interiors quan hi hagi un 
contacte prolongat amb persones a una distància menor d'1,5 metres, és a dir, 
especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/55/1109837
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/14307/
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Les persones que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de fer servir 
màscara, preferiblement FFP2, mentre durin els símptomes. Els treballadors 
vulnerables (més grans de 60 anys, immunodeprimits i embarassades) podran 
demanar màscares FFP2 al Servei de Prevenció. 

La màscara s’ha de dur de manera correcta, ha de tapar la boca i el nas, i ha de ser, com 
a mínim, higiènica (norma UNE EN-064/2020). 

Procurau mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres quan sigui 
possible. Respectau les indicacions d’ocupació màxima indicades a l’entrada de les 
sales comunes (sales de reunions, menjadors, vestidors, etc.). Si cal, organitzau torns. 

Manteniu la ventilació creuada dels espais interiors. 

Rentau-vos les mans de manera freqüent i meticulosa, amb aigua i sabó o, si no en 
teniu, amb gel hidroalcohòlic 

2. Mesures col·lectives i/o organitzatives generals 

Quan sigui necessari, modificau la disposició dels llocs de treball, l’organització de la 
circulació de persones en espais comuns i la distribució d’espais (taules, prestatgeries, 
etc.), tot amb l’objectiu de mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

Es recomana fer les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible. 

Ventilació: 

• Ventilau bé els espais, obriu-ne les portes i 
finestres de manera que es creï una ventilació 
creuada que arrossegui tot l’aire de la sala. 

• És important que els passadissos també estiguin 
ben ventilats. 

• El CO2 és un gas que exhalam les persones i serveix d’indicador de la qualitat de l’aire: 
si la ventilació és deficient, la concentració de CO2 augmentarà i també el risc de 
contagi per covid, en cas que hi hagi una persona infectada. La concentració de CO2 
a l’aire exterior és d’unes 400 ppm; als espais tancats, es considera que la ventilació 
és deficient si s’hi superen les 800 ppm. Hem instal·lat mesuradors de CO2 fixos a 
les aules, i hem comprat mesuradors portàtils que estan disponibles a les 
consergeries, perquè pugueu comprovar si la ventilació dels espais és suficient:  

http://www.uib.cat/
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a)  Detectors de CO2 fixos de les aules: el verd indica que la ventilació és 
bona. Torna de color taronja quan se superen les 800 ppm. Per sobre 
de 1000 ppm, torna de color vermell. Seguiu aquestes instruccions: 

 
 
 

b)  Detectors de CO2 portàtils: si s’hi superen les 800 ppm, 
augmentau-ne la ventilació obrint portes i finestres o disminuïu-
ne l'ocupació fins que minvi aquest valor.  

Neteja i desinfecció: 

• L’empresa concessionària de neteja ha reforçat la desinfecció dels centres i dels llocs 
de treball intensificant la higiene de les superfícies de contacte freqüent (lavabos, 
passamans, poms, taules, teclats, etc.). 

• Addicionalment, cada alumne i treballador (PDI i PAS) ha de desinfectar les 
superfícies o objectes d’ús compartit (taules, cadires, teclats, telèfons, aparells, 
instruments, mànecs, etc.). Tots els espais (aules, laboratoris, oficines, etc.) disposen 
de desinfectant comercial autoritzat per fer aquesta autodesinfecció. 

Formació i informació: s’han elaborat cartells i infografies per informar el personal sobre 
les mesures de prevenció contra la COVID-19. 

Compliu les instruccions que es publiquin a la web <https://coronavirus.uib.cat>. 

http://www.uib.cat/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://prevencio.uib.cat/Seccions/COVID-19/
https://coronavirus.uib.cat/
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3. Mesures específiques per al professorat 

La Resolució del Rectorat del dia 16 de desembre de 2021 per la qual es fa pública 
l’adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les Illes Balears 
a la covid (FOU núm. 531, enllaç), estableix quatre escenaris en l’àmbit docent (vermell, 
taronja, groc i verd), en funció de la situació epidemiològica i els nivells d’alerta que 
estableixin les autoritats sanitàries. 

El Consell de Direcció ha acordat, el febrer de 2022, passar a l’escenari verd, per tant, 
l’ocupació dels espais docents serà del 100 per cent. Aquesta decisió està en 
consonància amb el Pla de mesures contra la COVID publicat al BOIB (enllaç). 

A més de complir els apartats 1 i 2, s’han de seguir les indicacions següents, tant durant 
les classes com els exàmens: 

S’ha de respectar en tot moment l’ocupació màxima de l’aula. En cap cas no s’hi pot 
incorporar mobiliari d’altres espais. 

Es recomana que, almenys fins al final del curs acadèmic 2021-22, es continuï emprant 
màscara en espais interiors quan hi hagi un contacte prolongat a una distància inferior 
a 1,5 metres, és a dir, especialment a les aules, laboratoris i sales de reunions. 

Els treballadors que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de fer servir 
màscara, preferiblement FFP2. 

Desinfectau-vos les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula. Totes les aules 
i laboratoris docents disposen de gel hidroalcohòlic, desinfectant de superfícies i 
paperera. 

Establiu un accés ordenat dels estudiants a l’aula, evitau aglomeracions a l’entrada i a 
la sortida. Si té dues portes, establiu-ne un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida. 

Sempre que sigui possible, manteniu les portes i les finestres obertes durant la classe. 
Si el detector fix de CO2 de l’aula torna de color taronja, obriu totalment les portes i 
finestres al més aviat possible. Si torna de color vermell, sortiu de la sala uns minuts 
fins que torni a verd. Si l’aula no té mesurador fix, podeu demanar als conserges que us 
deixin un mesurador portàtil; en aquest cas, no heu de superar les 800 ppm de CO2. 

http://www.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/14307/
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/55/1109837

