
PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC DEL DEPARTAMENT D'AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA EN FASES 

DE DESESCALADA PER COVID-19 

 Addicionalment al que s'estableix en la IPRL-26 i annex, d'obligat coneixement i compliment 

per a tots els membres de la UA i totes les recomanacions del Servei de Prevenció, els 

membres del Departament d'Agroquímica i Bioquímica estaran subjectes a les següents 

mesures especifiques aplicables mentre es troben dins dels espais assignats i gestionats per 

aquest, que seran publicades en el tauler d'anuncis i en la web del Departament.  Aquestes 

mesures podran anar adaptant-se segons el que s'establisca en successives fases de 

desescalada. 

 - Cada espai del Departament se senyalitzarà amb el màxim nombre d'ocupants 

simultàniament, distància mínima a guardar i obligatorietat d'ús de l'EPIde acord amb la IPRL-

26.(Document annex amb màxima ocupació per espai) 

- És obligació del PDI amb investigadors, estudiants de doctorat, personal tècnic al seu càrrec, 

assegurar que coneixen les mesures establides en la IPRL-26 i annex, i les establides ací. 

- La gestió d’aquestes mesures en els  espais  assignats a grups seran responsabilitat del grup, 

observant mínimament les normes ací indicades. Els incompliments deliberats hauran de ser 

denunciats al Director del Departament. 

 - En cas que l'ús simultani d'espais d’ús compartit supere  la seua capacitat máxima,  

s'establirà un torn d'ocupació. 

 - Per a establir torns s'usarà el llistat de registre d'assistència prèviament emplenat pels 

membres del Departament  fins al dijous de la setmana anterior a la d'ocupació i el divendres 

es realitzaran els torns i s'enviaran a tots els membres del Departament, o del Grup en el seu 

cas, per a la seua informació. 

- Els registres d'ocupació d'espais comuns posteriors a la data indicada no tindran prioritat i 

s'incorporaran al torn en els buits no ocupats si n'hi haguera. 

- De manera temporal, en els despatxos i laboratoris dels grups d'investigació, podrà haver-hi 

una persona més de la capacitat senyalitzada sempre que es puga mantenir una distància 

d'almnys  2 metres, sent obligatori l'ús d'EPI.  El temps màxim de permanència és de 15 

minuts. 

- Per a assegurar la higiene dels equips situats en espais comuns, aquests es manipularan 

sempre amb guants i es desinfectaran les superfícies de contacte (agafadors, manovelles, 

comandaments, teclats, ratolí, etc.) almenys una vegada al dia pel personal tècnic del 

Departament. 

- Amb excepció de les portes d'accés que donen a l'hall de cada planta, la resta de portes 

romandran preferentment obertes durant l'horari laboral establit, si s'està fent ús de l'espai, 

per a minimitzar el contacte amb poms i manovelles d'obertura. 

- Els corredors  podran estar senyalitzats amb una direcció preferent de circulació que haurà 

de ser respectada en caso de coincidir en aquest. 


