InfoCovid PDI
Soc PDI. Què he de tenir en compte?
•

Has de dur la mascareta posada a l’aula, al despatx i als espais comuns.

•

A la seu de Rocafort, 104, quan entres cal que segueixis el recorregut de les
fletxes: et rentis les mans amb gel hidroalcohòlic i et prenguis la temperatura.
En el cas de que la teva temperatura sigui igual o superior a 37,5º no podràs
accedir a l’EUM i caldrà que contactis amb el Gestor Covid de l’EUM: Eulogio
Arza, eulogio.arza@mediterrani.com

•

No podran accedir al centre aquells professors amb símptomes compatibles
amb el COVID-19, o 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 domiciliaria. En tots aquests casos, els professors passaran a
teletreballar i fer la formació online.

•

Una vegada estàs a la teva aula, es recomana que les aules es mantinguin
permanentment ventilades, que respectis les indicacions de disposició de
taules i cadires amb la separació de 1,5m i que no compateixis cap mena de
material.

•

S’ha de passar llista d’assistència cada dia, per disposar d’informació correcte
si cal fer la traçabilitat de contactes, en el cas de que algú sigui positiu.

•

Tenint en compte que la docència d’aquest primer semestre és híbrida, tindràs
estudiants presencialment a l’aula i uns altres seguiran la classe virtualment.
Així doncs, des del nou Moodle Mediterrani hauràs d’entrar a la teva
assignatura i obrir el GoToMeeting per a que els alumnes virtuals puguin seguir
la sessió. Recorda que sempre s’han de gravar les sessions. Una vegada
finalitzada la classe, atura la gravació i automàticament quedarà guardada en

el Moodle de la teva assignatura. Si tens dubtes sobre aquest aspecte, si-usplau contacta amb Rafa Arza: rafa.a@mediterrani.com
•

Tots els alumnes han de portar sempre ben posada (boca i nas) la mascareta.
En el cas de que algun estudiant no seguís aquesta norma, ha de sortir de
l’EUM. Tots hem de ser curosos per preservar la salut de tots.

•

Estem vivint una situació dinàmica i en funció del context epidemiològic es
poden activar/desactivar mesures preventives específiques.

Com puc informar-me de les novetats?
Els canals oficials d’informació de l’EUM són:
• Correu electrònic a la comunitat universitària.
• Telegram: https://t.me/eumediterrani
• Web: www.mediterrani.com

Què em cal fer si soc vulnerable?
Tens l’obligació de comunicar-ho al Gestor Covid per poder fer-te una valoració
personalitzada i emetre un informe.

Què he de fer si tinc símptomes?
Has de comunicar-ho immediatament al Gestor Covid i t’has d’aïllar fins que tinguis
els resultats de les proves. Si et passa dins de l’EUM, has de comunicar-ho al Gestor
Covid o a Direcció Acadèmica, i si cal es clausuraran i desinfectaran les zones per
poder autoritzar novament l’accés a l’espai.
Et demanarem la relació de persones amb qui hagis pogut tenir contacte estret (si hi
has estat en contacte més de 15 minuts a menys de 2 metres) des de les 48 hores
prèvies a l’inici dels símptomes. S’utilitzarà el registre dels llistats d’assistència per
disposar d’una relació de persones que han compartit espais amb tu.
El protocol COVID estableix:
a) Recollida d’informació que permeti valorar el risc de contagi.
b) Identificar els contactes estrets relacionats amb l’activitat acadèmica, laboral o
vinculada a activitats organitzades a l’EUM i en els seus espais.
c) Establir el teletreball i recomanar aïllament domiciliari i mesures higièniques
específiques fins que es confirmi el diagnòstic.
d) Facilitar accés a recursos i informació de suport a la persona afectada.
En tot aquest procés es preservarà la confidencialitat.

