
 
 

INICI DE CURS 2020-21 

Resum de directrius per a la docència presencial 

 

- No pots vindre si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19; si has estat diagnosticat/da i no has 
finalitzat el període d'aïllament; si et trobes en quarantena domiciliària o si ho indiquen les autoritats 
sanitàries. 

- Has d'accedir proveït de mascareta pròpia, el seu ús és obligatori. Recomanem que portes un altra de 
recanvi. 

- Dirigeix-te directament a l'aula / informàtica / laboratori i ocupa sempre el mateix seient una poc abans de 
l'inici de la classe. En els períodes entre classes, recomanem romandre en el teu lloc o en espais oberts. Una 
vegada finalitzades les classes, abandona les instal·lacions universitàries. No romangues en corredors, zones 
de pas i d'ús comú. Mantin en tot moment la distància interpersonal. Evita els tràmits presencials, i si són 
necessaris, concerta una cita prèvia. 

- A les instal·lacions: Respecta les senyalitzacions. Disposes d'hidrogel a l'entrada i en totes les plantes de 
l'edifici, així com a l'entrada de les aules. No es pot menjar a les instal·lacions docents. Els lavabos disposen 
d'aigua, sabó i paper per a l'assecat de mans. En els Laboratoris, accedeix per les escales, acudeix al teu grup, 
segueix instruccions de professorat, pots portar pantalla facial (a més de la mascareta). Ets co-responsable 
de la neteja i desinfecció del material d'ús compartit. 

- Aquest curs són molt probables canvis en la planificació docent, consulta la pàgina web "uv.es/farmacia" 
amb freqüència (tingues en compte que els canvis poden no veures reflectits al portal de l'alumne o a l'aula 
virtual). 

- És molt interessant que tingues Ordinador personal propi. El SeDI disposarà d'ajudes a la seva pàgina web 
en breu. 

- Si en les instal·lacions notes símptomes lleus compatibles amb COVID19, comunica-ho al professor i als el 
Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA 963 395 017) (emergències Gabinet de Salut 630 179 407), 
abandona el recinte universitari (amb mascareta) i contacta de manera immediata amb el teu Centre de 
Salut. 

- Si els símptomes són greus i se sospita positiu, no utilitzes transport públic, desplaça't fins a la Sala d'Espera 
COVID19 a la Planta superior de l'aulari, entre AI15 i AI 16 (espai de l'ADR), consergeria facilitara mascaretes 
si són necessàries i espera rebre atenció sanitària i a que t'acompanye al teu domicili una persona amb la 
qual convisques habitualment. El Servei de Prevenció iniciarà el protocol de declaració de cas sospitós a 
l'autoritat sanitària (900 300 555). 

- Els sospitosos de contagi, han aïllar-se en el seu domicili fins a tenir el resultat de les proves diagnòstiques 
i no es reincorporaran a les activitats presencials fins que ho indiqui el Centre de Salut. Mentrestant, 
l'activitat acadèmica es mantindrà extremant les mesures de prevenció. 

- Si t'han diagnosticat la COVID19 i havies assistit a la Facultat des de les 48 hores abans de l'inici dels 
símptomes o del diagnostic, has de comunicar-ho immediatament a covid@uv.es (SPMA 963 395 017). 


