
Assegura’t consultant horaris quan 
tens classe per a estar a la Facultat

Respecta agrupacions i/o 
sessions presencials assignades

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/oferta-graus/horaris-grau-1285850129113.html


Has de tindre cita prèvia per rebre 
qualsevol tipus d’assistència 
(secretaries, tutories de professorat...)



No es permet seure ni romandre 
en les zones comunes



• No vingues a la Facultat si:
• Tens símptomes compatibles amb la Covid-19 (febra, tos i 

sensació de falta d’aire fonamentalment).

• Si t’han diagnosticat la seua presència i no ha finalitzat el 
període d’aïllament requerit.

• Si estàs en període de quarantena domiciliaria per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes 
o diagnosticada de la Covid-19.



Utilitzeu la mascareta en qualsevol 
lloc i moment de forma apropiada



Mantingues la distància 
interpersonal de 2 metres 
sempre que siga possible



Evita aglomeracions de 
persones a l’hora d’entrar o eixir 
de classes



Si pot ser, asseu-te en els 
mateixos llocs a l'aula sempre



Procura evitar l’ús d´ascensor

Si s’usa, només 1 persona



Ascensor
❑Després de cada viatge, renteu-vos les mans amb
sabó, amb desinfectant o amb alcohol en gel al 70%
d'alcohol.

❑No us toqueu la cara immediatament després d’eixir
de l'ascensor. Higienitzeu-vos correctament les
mans abans.



Escales i passadissos

❑Fixa’t bé en què escales son per pujar i què escales són
per baixar.

❑Respecta les fletxes de direcció en passadissos més
estrets.

❑Fixa’t bé què portes són per a entrar i per a eixir.



Higiene

❑Tens solucions hidroalcohòliques que has de fer
servir a l’accedir a l’aula.

❑A més a més, renta’t a sovint les mans durant al
menys 40 segons amb sabó abundant.



Lavabos
Fixeu-vos en cartells per a veure 

aforament permés



• Si utilitzes mascaretes i les vols tirar, així com 
mocadors que hages fet servir, utilitza els poals de fem 
que tens al teu abast que s’obrin amb el peu.

• No uses els poals especials per a aquests residus amb 
altra finalitat.



Si hi ha personal de neteja a l’aula espera 
un poc

Ajuda a mantenir totes les instal·lacions el 
més netes possibles



Respecta totes les 
senyalitzacions que trobes al 
centre


