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DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID DE LA FACULTAT DE 
CIÈNCIES SOCIALS (27 d’octubre de 2021) 

1. Mesures d’higiene, en general, i d’aforament en espais reduïts 

(1) L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica és obligatori a l’interior de les instal·lacions de 
la UV i, a l’exterior, sempre que no es puga mantenir distància interpersonal mínima 
recomanada per les autoritats sanitàries. Aquesta obligatorietat es recordarà 
permanentment mitjançant les pantalles d'informació situats en l'aulari Nord i Oest, així 
com la cartelleria corresponent. El personal de la UV pot sol·licitar una màscara en 
accedir a l’edifici. Hi ha disponibles 2 mascaretes de recanvi en cada aula. 

(2) Els accessos als centres, mitjançant punts d'higiene, les aules, les zones d'ús comú, els 
espais amb una major afluència de persones, densitat d'ocupació o distància dels llocs 
de treball als lavabos disposen en tots i cada un de dispensadors amb preparats de base 
alcohòlica (mínim 70%) per a facilitar la higiene de mans, almenys en entrar i eixir dels 
mateixos i sempre que calga. Aquests accessos i mitjans estan degudament senyalitzats 
i amb normes d'utilització. 

(3) S'ha distribuït esprai desinfectant per les fotocopiadores de l'edifici departamental i en 
els llocs de treball docent. També hi ha esprai desinfectant suplementari en aules en què 
hi ha canvis de grup. Els esprais estan degudament senyalitzats i amb normes 
d'utilització. 

(4) S’ha limitat l'aforament dels ascensors de l’edifici departamental a una persona per 
trajecte, amb caràcter general, amb l'oportuna cartelleria. En el cas dels aularis, s’ha fet 
constar la limitació d’aforament i, en el seu cas, la restricció d’ús que corresponguen. 

(5) S’ha limitat l'aforament en espais compartits, amb l'oportuna cartelleria. 

2. Mesures de ventilació . 

(1) Es mantindran mesures d’apertura de portes, finestres i lluernes com es van 
desenvolupar el curs passat, com a mesura de reforç de la climatització mecànica. 

(2) El Servei Tècnic i de Manteniment (STM) ha coordinat l'aplicació de les Recomanacions 
d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per 
a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2 del Govern d'Espanya per part de les 
empreses prestadores del servei de manteniment. Així mateix, s’han instal·lat aparells 
mesuradors de concentració de CO2 en totes les aules i sales d’actes i de graus. 

(3) S’ha instal·lat filtres purificadors d’aire en aules de l’aulari nord. 

3. Disminució de la concurrència de persones i limitacions d'aforament. 

(1) La distància interpersonal en les aules ha estat considerada una recomanació per part de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per tant, es recomana mantenir una 
cadira buida a cada costat, davant i darrera, en cada lloc de treball a les aules, sempre 
que siga possible. No obstant això, no es limita l’aforament en les activitats docents. 

(2) L’aforament d’espais per activitats culturals i científiques que incloguen públic aliè a 
l’estudiantat i personal del centre s’ajustarà al que establisquen les autoritats 
competents per al conjunt de la ciutadania. 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/recomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf
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(3) De conformitat amb l'apartat 8 de la Instrucció de la Gerència) IUV17/2021, queda 
restablerta l’organització normal de l’atenció en secretaries i laboratoris a partir del dia 
15 de setembre de 2021. Es restableix l’atenció presencial, però es prioritzarà l’atenció 
amb cita prèvia. 

4. Dades de contacte de la persona referent COVID del centre i les persones responsables 
COVID de la UV: 

Les dades de contacte de la persona referent COVID, en aplicació de l’apartat quinze de les 
Directrius de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l'àmbit de la docència presencial 
del curs 2020-2021, és: 

- Rosario Domingo Oltra 
- Administradora de la Facultat de Ciències Socials 
- fac.socials@uv.es 

La persona responsable de la UV es Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerector d’Investigació. 

El correu electrònic general de la UV per a consultes i comunicacions relatives a casos de contagi 
de COVID-19 es: covid@uv.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=29510
https://www.uv.es/preven/noticies/covid19/9%20sep%20directrius%20prevencio%20centres%20curs%202020-2021%20v1.2.pdf
mailto:covid@uv.es
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