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L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID19, modificat per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, estableix en l'apartat 3.2.2.4 de l'annex I que «la Conselleria
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en coordinació amb la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, i les universitats de la Comunitat Valenciana,
desenvoluparan el protocol d'actuació de cara al començament del curs universitari,
sempre respectant l'autonomia universitària».
Aquest document, desenvolupat coordinadament per les cinc universitats públiques
valencianes, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Conselleria
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, té per objecte donar resposta a la
disposició indicada. A més, recull les Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la
comunitat universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat
adaptada i mesures d'actuació de les universitats davant d’un cas sospitós o un positiu
de COVID-19 del 10 de juny de 2020 en la versió actualitzada de 31 d'agost de 2020.
El protocol pot adaptar-se a les especificitats pròpies de les instal·lacions i de
l'organització de cada universitat. En tot cas, està subjecte a les modificacions de la
normativa estatal i autonòmica en aquest àmbit.
1. Directrius i recomanacions per a l'estudiantat
Abans d'acudir a la universitat, l'estudiantat haurà d'informar-se de l'organització, la
ubicació i els horaris de les seues classes presencials, a fi de conéixer l'aforament
permés i assegurar que la seua assistència estiga permesa en cada una.
No podran accedir als recintes universitaris les persones amb símptomes compatibles
amb la COVID-19; aquelles a les quals s'haja diagnosticat la malaltia i que no hagen
finalitzat el període d'aïllament requerit; o les que es troben en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que indiquen les autoritats
sanitàries.
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L'estudiantat ha d'accedir als recintes universitaris proveït de màscara pròpia. L'ús de
la màscara és obligatori en tot moment segons la normativa en vigor, inclosos aules i
laboratoris.
2. Informació del centre dirigida a l'estudiantat
S’ha de traslladar a tot l'estudiantat les directrius i recomanacions indicades en
l'apartat anterior, que poden ser adaptades i ampliades en funció de les singulars
característiques de cada edifici i de les seues instal·lacions.
S'ha d’informar l'estudiantat, amb suficient antelació, de les classes presencials a les
quals ha d'acudir per a evitar que puga superar-se l'aforament permés. S’ha de
disposar de la informació de l'estudiantat que té permesa l'assistència als diferents
espais docents i horaris a fi de possibilitar el seguiment dels contactes estrets davant
d’un cas possible de contagi.
3. Disponibilitat dels elements de prevenció i protecció necessaris
Els accessos a les aules han de disposar de dispensadors amb preparats de base
alcohòlica per a facilitar la higiene de mans.
Cada edifici ha de disposar almenys d'un punt de subministrament de guants per a
casos específics. Ha de disposar de màscares higièniques o quirúrgiques per a l'ús
exclusiu del personal de la universitat. Els lavabos han de disposar d'aigua, sabó i
paper per a l'eixugament de mans.
4. Organització d'accessos i circulació de persones en aules i laboratoris
Les entrades i eixides han de ser ordenades, s’han d’utilitzar les portes respectives
degudament senyalitzades i mantindre la distància interpersonal recomanada. Per a
evitar aglomeracions es recomana escalonar les entrades i eixides tant als edificis
com a les aules i laboratoris.
L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais es modificarà, quan
siga necessari, a fi de possibilitar el manteniment de la distància interpersonal
recomanada i els aforaments.
No es permetrà la permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús comú en
què així estiga indicat, a fi de facilitar que, tant l'estudiantat com el professorat, puga
accedir a les aules i laboratoris mantenint la distància interpersonal recomanada.
L'estudiantat ha d'acudir directament a l'aula i ocupar el seu seient uns minuts abans
de l'hora en què s'inicie la classe. En els períodes de descans entre classes, ha de
romandre en espais oberts o aquells a l'interior dels edificis específicament habilitats a
l’efecte. Una vegada finalitzades les classes, no ha de romandre en les instal·lacions
universitàries.
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5. Organització de l'espai a les aules
S’ha de reestructurar la disposició de les aules tenint en compte la distància
recomanada d’1,5 metres i el compliment de la normativa vigent.
S'ha d’evitar, sempre que siga possible, que una mateixa aula es compartisca per més
d'un grup en una mateixa jornada o torn (matins i vesprades), a fi d'evitar el contacte
entre grups i minimitzar els desplaçaments de l'estudiantat. L'organització en grups
estables possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi. Si es comparteix l'ús
d'una aula, amb un grup durant el matí i un altre grup durant la vesprada, entre els dos
grups s’ha de disposar del temps necessari per a neteja, desinfecció i ventilació de les
aules. Per a això, pot ser necessari escalonar l'horari de les diferents aules.
En aquest mateix sentit, es recomana que l'estudiantat ocupe el mateix seient durant
una mateixa jornada.
6. Organització de l'espai en els laboratoris
De manera general, l'aforament dels laboratoris docents es limitarà a una persona per
cada 5 m2 i s’haurà d’utilitzar màscara en tot moment. En cas necessari i preservant
aquesta limitació, cada universitat en l'exercici de la seua autonomia pot prendre les
mesures d'adaptació als paràmetres especificats en la Resolució de 17 de juliol de
2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. De manera complementària,
són recomanables mesures addicionals com ara evitar intercanvi d'objectes, realitzar
neteja constant de material i espais, evitar contacte directe, assegurar ventilació
adequada i procurar climatització sense recirculació de l'aire.
7. Neteja i desinfecció
Els espais docents utilitzats s’han de netejar i desinfectar, almenys, dues vegades cada
dia lectiu.
Quan es compartisca l'ús d'un espai docent amb diferents grups durant una mateixa
jornada, es recomana deixar el temps necessari per a les tasques de neteja,
desinfecció i ventilació.
S’ha de vigilar la neteja de papereres, de manera que diàriament queden netes i amb
els materials recollits, amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental.
En les tasques de neteja s’ha de fer atenció especialment a les zones d'ús comú i a les
superfícies de contacte més freqüents com per exemple poms de portes, taules,
seients, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, etc., utilitzant desinfectants
com a dilucions de lleixiu (1:50) acabats de preparar o qualsevol dels desinfectants
amb activitat viricida que hagen sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

3

El material de l'aula d'ús compartit del professorat, com el teclat, el ratolí, el
comandament a distància d'elements audiovisuals, auriculars o micròfons, ha de ser
desinfectat abans de cada ús o protegits amb material d'un sol ús (com paper de
plàstic).
Quan es realitzen activitats acadèmiques en què s'utilitze material que serà compartit
entre l'estudiantat d'un mateix grup o amb diferents grups, com per exemple les
pràctiques de laboratori o altres tipus de pràctiques, s'ha d’incloure la neteja i
desinfecció del material utilitzat abans del desenvolupament de la pràctica, com a part
del protocol d'ús del material, i fer l'estudiantat partícip i agent actiu en la millora de la
salut de la comunitat universitària.
8. Ventilació i climatització dels espais docents
S'ha d’augmentar tant com siga possible la ventilació dels espais docents. Els espais
han de ventilar-se almenys quinze minuts a l'inici de la jornada i en finalitzar.
Addicionalment:
 S'ha d’augmentar tant com siga possible la ventilació natural, mantenint les
finestres i portes obertes el major temps possible.
 L'aportació d'aire exterior per mitjans mecànics ha de ser el màxim que permeta
el sistema que atenga l'edifici. S’ha de reduir tant com siga possible la
recirculació d'aire interior.
S'han d’aplicar les Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de
climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARSCoV-2 del Govern d'Espanya per part de les empreses prestadores del servei de
manteniment.
Els serveis de manteniment han d’advertir les possibles limitacions d'ús d'espais
docents i les obligacions mínimes de ventilació natural quan la ventilació mecànica
siga insuficient o inexistent.
9. Actuació en cas de símptomes
Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos seca i
cansament. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust,
calfreds, mal de gola, mal de cap, conjuntivitis, dolors musculars, diarrea o vòmits. Els
símptomes greus són dificultat per a respirar, dolor o pressió al pit, incapacitat per a
parlar o moure's, confusió, coloració blavosa en llavis o rostre que, si es presenten,
requereixen atenció immediata urgent.
Si una persona presenta símptomes lleus compatibles amb la COVID-19 durant
l’estada en les instal·lacions universitàries, ha de comunicar-ho al professor si es troba
en una aula o al Servei de Prevenció, i després pot abandonar el recinte universitari i
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contactar de manera immediata amb el seu centre de salut. En cas necessari, com
l'ocurrència de diversos símptomes que puguen evidenciar la consideració de cas
sospitós s’ha de traslladar a una sala o espai habilitat prèviament on es procedirà al
seu aïllament voluntari i en el qual romandrà proveïda de màscara fins que reba
l'assistència i recomanacions dels serveis sanitaris. Aquesta sala ha de tindre
ventilació adequada i una paperera de pedal amb bossa on rebutjar la màscara i els
mocadors d'un sol ús. El centre ha de disposar de màscares quirúrgiques per a utilitzar
en el cas que algú inicie símptomes i per a la persona que l’acompanye. Així mateix,
s'ha de disposar d'estoc d'equips de protecció individual necessaris (màscara FFP2
sense vàlvula).
És recomanable disposar, almenys, d’un espai d'aïllament per cada campus, depenent
de les característiques de cada universitat. D'acord amb el Procediment de la Direcció
General de Salut Pública i Addiccions (05/06/2020), el Servei de Prevenció ha d’iniciar
el protocol de declaració del cas sospitós a la Conselleria de Sanitat i remetre’l al seu
centre d'atenció primària per a efectuar-li la prova de detecció de SARS-CoV-2 (PCR). El
Servei de Prevenció ha de col·laborar amb els tècnics de Salut Pública proporcionant
informació sobre els contactes estrets del cas en l'àmbit de la universitat.
10. Persona referent i equip COVID-19 del centre
Els serveis de prevenció universitaris han de disposar, almenys, d'una persona referent
per als aspectes relacionats amb la COVID-19.
Addicionalment, es recomana disposar d'una persona referent o un equip per als
aspectes relacionats amb la COVID-19 en cada facultat, escola o altres estructures
universitàries, amb representació de l'estudiantat, que garantisquen el seguiment i, si
és el cas, l’adaptació de les mesures preventives implantades. Convé que les persones
referents/equip COVID-19 efectuen a l'inici del curs 2020-2021 una intervenció
formativa en tots els cursos dels diferents graus de cada universitat per tal de
proporcionar una informació homogènia sobre les mesures preventives individuals i
col·lectives enfront del SARS-CoV-2 i instruir sobre el seu ús de manera pràctica.
Aquesta activitat formativa pot reforçar-se incorporant en el web de la universitat
continguts didàctics (infografies, MOOC, NOOC, audiovisuals, etc.).
Finalment, es remet a les Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat
universitària per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada i
mesures d'actuació de les universitats davant d’un cas sospitós o un positiu de COVID19 del 10 de juny de 2020 en la versió actualitzada de 31 d'agost de 2020 en relació
amb aquells aspectes que puguen no estar recollits en aquest document.
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