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LA SALUT ÉS EL PRIMER. 

 
 
PODEU CONTINUAR TRASLLADANT TOTES LES CONSULTES LABORALS VIA 
EMAIL A l'ADREÇA:  ccoo@uv.es 
US RECORDEM LA NOSTRA WEB: www.uv.es/ccoo/ 
I LA NOSTRA WEB MONOGRÀFICA: https:/www.uv.es/ccoo/covid 

 
REUNIÓ DEL COMITÉ DE SALUT LABORAL. 

6 d’abril de 2020 
 

La Rectora informa que estan fent reunions no presencials dels òrgans de govern o que 
tenen responsabilitat en la gestió de la Universitat, a més dels sindicats, la qual cosa 
permet que la Universitat no s’ature. Agraeix la implicació en donar continuïtat al curs i 
a la investigació. Se sent molt satisfeta de la nostra comunitat universitària i d’haver 
aconseguit el teletreball i que tot continue funcionant. Hem fet una bona tasca. S'ha 
anteposat en tot moment la salut de les persones. 
 
L’objectiu és que cap estudiant perda el curs per la pandèmia. Hi ha un grup de treball 
de la  CRUE que està treballant en la implementació tant de la docència com de 
l'avaluació en línia. 
 
Hi ha una possibilitat certa que al mes de juny no es puga tornar a les aules. Acabarem 
el curs amb qualitat, en el temps previst, anteposant la salut de les persones. Per afavorir 
la integració dels egressats en el mercat laboral. Hi ha molt poc personal en els serveis 
mínims (presencials).  
 
El gerent informa d’allò que s’ha fet: 
 

1. Restricció de la mobilitat i l’accés. L’objectiu és presencialitat 0%. Actualment, la 
presencialitat és 0,1%, principalment en els serveis d’investigació i laboratoris. 
Les instal·lacions en general estan tancades, només es pot accedir amb un 
certificat emés per la gerència. 

2. Comunicació incidències de possibles contagis. UMIVALE informa que des del 2 
de març hi ha 57 baixes: 12 contagis, 45 exposicions al virus. De cap dels contagis 
hi ha constància que s’haja produït dins de la UVEG. S’ha produït la desinfecció 
professional de 9 espais.  
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3. Noves mesures preventives. Des del Servei de prevenció s’està treballant  en 
mesures per a la tornada al treball presencial.  

4. Hi ha mesures tècniques. Per exemple: atenció al públic (més de 2 metres i 
instal·lació de mampares). Hi ha mesures organitzatives (distància, neteja, etc.). 
Llocs públics (aforament). Gabinets (cita prèvia, llevat d’urgències). Servei de 
neteja (procediments, EPIs, gestió de residus). Mesures d’informació a la 
comunitat (web, cartells, etc.). EPIs: els gabinets de salut han de tindre 
mascaretes FFP2 o FFP3, protecció facial, guants, davantalls, etc.  

5. Requeriment de la Conselleria de Sanitat de personal sanitari (2 d’abril). La 
Conselleria proposà que el personal mèdic i d’infermeria es posaren a disposició 
de la Conselleria segons RD 11/2020.  

6. El pròxim 8 d’abril es convocarà el Comité de riscos psicosocials.  

Informa també que les 3 instruccions emeses són una adaptació del que el govern ha 
dictat. Quan comencen les mesures de desescalament, es faran noves instruccions o 
circulars 
 
El delegat de la rectora per a Salut Psicosocial: informa de la preparació d’un 
protocol d’emergència en Salut Mental, per gestionar situacions d’emergència (en 
estudiantat i personal).  
 
La vicegerenta econòmica, informa que la UVEG pren mesures amb el que diuen  les 
autoritats sanitàries. Estan estudiant la documentació i preparant-se per a la 
reincorporació. Encara no estem en l’escenari de tornada, per la qual cosa  no es poden 
prendre decisions de tornada (test, EPIs, etc.).  
 
 
Des de CCOO continuem  manifestant la nostra preocupació per les proves 
d’accés a la Universitat, els nostres dubtes a l’avaluació en línia i també el procediment 
de l’autentificació de l’estudiantat. 
 
CCOO demana un escalonament gradual de tornada pensant en les persones. La salut 
és el primer. 
 
PODEU CONTINUAR TRASLLADANT TOTES LES CONSULTES LABORALS VIA 
EMAIL A l'ADREÇA:  ccoo@uv.es 
US RECORDEM LA NOSTRA WEB: www.uv.es/ccoo/ 
I LA NOSTRA WEB MONOGRÀFICA: https:/www.uv.es/ccoo/covid 
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