
 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA 3/2020 COVID-19  DE MESSURES EN L´AMBIT 
DEL SERVEI DE CONTROL D´ACCESOS A L´EDIFICI DE LA FGUV 

 

CRISTÓBAL SURIA LUENGO, Gerent de la Fundació General de la Universitat de 
València, mitjançant el present INFORME a l´entitat mercantil GRUPO G SERVICIOS 
GENERALES, S.L., del següent:  

En l´actual situació de crisi per coronavirus, i havent- se decretat l´Estat d´Alarma, amb 
la finalitat de complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, i de les 
instruccions emanades des del Rectorat de la Universitat de València, la Gerència de la 
FGUV va dictar una Instrucció, amb data 19 de març de 2020, mitjançant la qual es va 
acordar que “les unitats funcionals de la Fundació General, i des d´on es presta el servei a la 
Universitat de València, en virtut de l´encàrrec de gestió, inclòs el Centre d´Atenció 
Primerenca, és tancaran al públic, quedant aquestes instal·lacions únicament accessibles per al 
personal de la Fundació General”.  

En conseqüència d´alló es permetrà l´accès als centres de treball de la FGUV:  

- al personal de la Fundació  General 
- al personal de manteniment i neteja de les contrates que presten serveis a la 

FGUV  

Pel que respecta al servei de correu i/o missatgeria hi hauran de, com a norma general, 
deixar els paquets o sobres a la porta evitant el contacte físic.  

Així mateix l´empresa haurà de donar instruccions fefaents al seu personal de les 
messures d'higiene que han de respectar en la realització de les seues funcions i que 
han d´estar en consonància amb les recomenacions de les autoritats sanitàries, tales 
com: 

• 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.  



 

 
 
 
 

• 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. 

Així mateix, l´empresa haurà de donar instruccions precises al seu personal del 
procediment a respectar en el cas de presentar símptomes de coronavirus.  

Agraint la vostra col·laboración.  

 

Salutacions.  

En València a 22 de març de 2020  

 

 

______________________ 

Cristóbal Suria Luengo  

Gerent 
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