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INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA 2/2020 COVID-19  DE MESSURES D´HIGIENE EN 
EL LLOC DE TREBALL  

 

Amb la finalitat de complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, 
afavorint amb això la seguretat del personal de la FGUV que, d´acord amb el Pla de 
Continuïtat dels nostres serveis, vagen a prestar els seus serveis de forma presencial, 
s'estableixen les següents messures d'higiene: 

• Rentar les mans sovint 
• En tossir o esternudar cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 

mocador d'un sol ús 
• Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.  

I, a més 

• Utilitzar l'ascensor de manera individual 
• Mantindre una distància de, almenys, dos metres amb les persones, 

especialment amb les quals presenten tos o esternuts. S'evitaran les reunions de 
treball. En aquelles que siguen imprescindibles, es limitarà el nombre 
d’assistents i s’efectuaran en sales amb un aforament que permeta una distancia 
mínima d’almenys dos metres entre assistents. Així mateix es fomentarà l'ús de 
lavideoconferència o altres mitjans de caràcter telemàtic. 

• Després d'haver tossit o esternudat, i abans de tocar qualsevol superfície, 
rentar-se les mans de manera acurada amb aigua i sabó durant, almenys, un 
minut. 

En cas de presentar símptomes, es fonamental seguir el procediment previst en el punt 
7 de l'anterior instrucció consistent en: 

• El personal de la FGUV traslladarà, simultània, immediata i obligatòriament a 
la Gerència (cristobal.j.suria@fundacions.uv.es) i al seu responsable directe si 
està afectat o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus.  

• Si els símptomes apareixen al seu domicili, es posarà en contacte amb el telèfon 
900 300 555 i no acudirà al seu lloc de treball. Així mateix efectuarà les 
comunicacions esmentades en el paràgraf anterior, considerant-se la seua 
absència com justificada. 

• Si els símptomes apareixen al lloc de treball, informarà al seu responsable 
directe, es traslladarà immediatament a un espai tancat i es posarà en contacte 
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amb el 900 300 555 per a adoptar les mesures que indiquen les autoritats 
sanitàries.  

• La Gerència dictarà les instruccions necessàries perquè es procedisca a ventilar 
l’espai i les zones on haguera estat la persona que presente símptomes i a 
aplicar les mesures higièniques corresponents. 

• Respecte de la resta del personal que haguera compartit espai de treball amb la 
persona que presentava símptomes de malaltia, s'adoptaran les mesures 
preventives que fixen les autoritats sanitàries una vegada contactades en el 
telèfon 900 300 555. 

• En tot cas, és obligatori que la persona que presente símptomes de malaltia 
telefone al 900 300 555, complisca les pautes indicades i les trasllade a la 
Gerència a fi de poder adoptar, si escau, mesures preventives. En cas que es 
realitzarà la prova per a determinar si està infectat o infectada, haurà 
d’informar del resultat. 

És molt important que respecteu íntegrament aquestes messures, ja que redunden en la 
seguretat de tots. 

 

En València a 22 de març de 2020  

 

 

______________________ 

Cristóbal Suria Luengo  

Gerent 
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