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 COVID-19 en l’àmbit laboral 

Destinataris: 
PAS 

Modalitat: 
En línia 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
15h 

Destinataris: perfil professional 

PAS de la Universitat de València 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

Inici 22/02/2021 - 
En línia* 

Fi 14/03/2021 - 

* Aquest curs es realitzarà íntegrament en una plataforma externa

Professorat responsable 

Marta Sanz Escribano 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Són moments de gran incertesa els que vivim aquests dies després de la propagació del virus COVID-19 a 
escala mundial. 

Davant aquesta crisi del COVID-19, la resposta de les organitzacions ha de ser ràpida, àgil i clara, amb 
informació veraç en cada moment; s’han d’anticipar escenaris i adoptar mesures per a minimitzar els 
danys, i així mantenir l’activitat i l’ocupació i eixir reforçats de la crisi. 

Sabem que el nou coronavirus té una alta taxa de contagiositat i es propaga ràpidament; però també 
sabem que l’erradicació del virus és altament eficaç amb unes mesures de prevenció clares, senzilles i 
fàcilment portades a les rutines habituals de qualsevol àmbit laboral. 

CONTINGUTS 
• Conceptes bàsics del coronavirus. 
• Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
• Mesures a adoptar per l’organització. 
• El perill de la informació: les xarxes socials i faules. 
• Primers auxilis en l’àmbit laboral. 
• Mesures davant el COVID-19. 

Competències que es desenvoluparan 

Mitjançant el curs es pretén posar una mica d’ordre davant la ingent informació publicada relacionada amb la 
pandèmia del COVID-19. En aquest con�ngut es formarà sobre quin és el seu origen, els seus símptomes i la 
cadena epidemiològica: és a dir, com es contagia. 

S’inclouen coneixements bàsics de primers auxilis, principalment pel fet que, davant la saturació de les 
urgències i serveis mèdics als hospitals, no seria convenient conèixer com actuar davant una emergència o 
accident fins que acudisquen els serveis mèdics a la nostra telefonada. 

Finalment, incloem també una sèrie de recomanacions per a evitar l’alarmisme, que es produeix davant la 
impressionant sobresaturació informa�va i l’aparició de tot �pus de faules, especialment en les xarxes socials 
i davant una societat hiperconnectada. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

És obligatori superar els tests que es plantegen al llarg del curs. 

Visualització del 100% dels con�nguts i superació de les proves d’avaluació fixades. 
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