
Compromís per part de l’estudiant  amb les mesures de prevenció i higiene front al Covid-19  

La pandèmia del COVID-19 ha tingut un gran impacte en tota la societat, i especialment en l’àmbit 
educatiu. Ha obligat a prendre mesures de prevenció i protecció que han portat a un replantejament en 
l’organització de les activitats docents per reprendre-les de manera segura. L’activitat a EU Mediterrani 
ha d’adaptar-se en conseqüència a aquestes mesures, i necessitem la col·laboració i compromís de tots 
els estudiants per portar-les a terme i aconseguir un espai més segur en tota la Comunitat Mediterrani. 

Per això, és necessari el compliment de les següents mesures de prevenció i higiene: 

 

 En el moment d’entrar a l’EU Mediterrani és obligatori posar-se el gel hidroalcohòlic i prendre’s 
la temperatura. Si l’estudiant té més de 37,5 ºC no podrà accedir al centre. 
 

 És obligatori l’ús de màscara en tot l’Edifici Mediterrani. Recordem que l’estudiant l’haurà de 
portar també durant tota l’activitat docent. 
 

 S’ha de mantenir una distància d’almenys 1’5 metres entre les persones en tots els espais del 
centre. 
 

 S’ha de ser puntual en les entrades i sortides de les classes per tal d’evitar aglomeracions i 
respectar l’entrada esglaonada que ha organitzat el centre. 
 

 No es permet sortir de l’edifici entre classes. Una vegada l’estudiant hagi entrat a EU Mediterrani 
no podrà sortir de l’edifici fins que no acabi tota la seva activitat docent.  
 

 S’han de respectar les senyals pintades al terra en les entrades i sortides. 
 

 L’ús de l’ascensor queda restringit als estudiants que tinguin mobilitat reduïda. 
 

 La Biblioteca estarà oberta, com espai de treball i amb aforament limitat. No hi haurà servei de 
préstec de llibres. 
 

 No podran accedir al centre aquells alumnes amb símptomes compatibles amb COVID-19, 
aquells estudiants als quals se’ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període 
d’aïllament requerit o els que es trobin en període de quarantena domiciliària.  
 

 No podran accedir al centre persones que no siguin alumnes.  

 

Totes aquestes mesures són les que en aquest moment estableixen les autoritats sanitàries i estan 
susceptibles de modificació en algú moment del curs.   

 

............................................................................, com estudiant d’EU Mediterrani, declaro el meu 

coneixement i compressió sobres les mesures de prevenció i higiene exposades anteriorment.  

 

Signatura 

  


