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29 de març del 2022 
 
Mesures generals d’organització i de seguretat, higiene i 
protecció individuals i col·lectives per a l’activitat acadèmica 
presencial de la Universitat d’Andorra  

 
 
 
Mesures organitzatives, de seguretat, higiene i protecció individuals i 
col·lectives 
 

- Cal evitar les aglomeracions en tota situació o activitat.  

- Rentar-se les mans freqüentment: entrada, sortida, abans i després de les 
pauses, abans i després d’anar al lavabo, abans i després dels àpats, ... 

- Es recomana l’ús de la mascareta per a les persones que, per edat, per 
presentar factors de risc o per no estar immunitzades, són especialment 
vulnerables a la infecció per SARS-CoV-2, i també per a les persones en 
contacte amb persones vulnerables. També es recomana en cas de 
presentar símptomes respiratoris o estar en vigilància passiva pel fet de ser 
contacte d’un cas positiu per SARS-CoV-2.  

- Ventilar el lloc de treball o d’estudi almenys un cop cada hora durant 15 
minuts.  

- Mantenir net el lloc de treball o d’estudi i el material de treball (ordinador, 
bolígrafs, taula, etc). Deixar el lloc de treball o d’estudi endreçat per facilitar 
les tasques diàries del servei de neteja. 

- En qualsevol activitat, no s’ha de compartir material si prèviament no s’ha 
netejat i desinfectat entre ús i ús. 

- Per utilitzar les fonts d’aigua cal fer servir gots o recipients prèviament 
higienitzats. Caldrà desinfectar les zones comunes de la font d’aigua abans 
i després d’utilitzar-la. 

- Es recomana anar a l’UdA a peu o amb transport individual sostenible. Si 
s’ha d’agafar transport públic, caldrà seguir les consignes del transport 
públic. 

- En cas de tenir símptomes, l’estudiant o el treballador/a ha de seguir el 
protocol establert pel Govern d’Andorra. No podran anar a l’UdA les 
persones afectades per la Covid-19 o que es troben aïllades perquè el 
Ministeri de Salut així els ho ha indicat.  

http://www.uda.ad/
https://www.govern.ad/protocol-infeccio-covid
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Mesures organitzatives a les aules 

- Respectar els horaris d’entrada i de sortida que s’indiquin, per evitar 
aglomeracions.  

- El professorat haurà d’arribar a la classe puntual, conèixer les Mesures 
generals d’organització i de seguretat, higiene i protecció individuals i 
col·lectives per a l’activitat acadèmica presencial de la Universitat 
d’Andorra, i promoure’n el seu compliment a les aules. 

- Es recomana l’ús de la mascareta FFP2 per a les persones que, per edat, 
per presentar factors de risc o per no estar immunitzades, són especialment 
vulnerables a la infecció per SARS-CoV-2, i també per a les persones en 
contacte amb persones vulnerables. També es recomana en cas de 
presentar símptomes respiratoris o estar en vigilància passiva pel fet de ser 
contacte d’un cas positiu per SARS-CoV-2.. 

- Mantenir la higiene de mans abans i després de qualsevol activitat. 

- En qualsevol activitat, no s’ha de compartir material si prèviament no s’ha 
netejat i desinfectat entre ús i ús. 

- La sortida de les aules s’haurà de fer de manera ordenada per evitar 
aglomeracions. 

 
 
 
 
Activitats teoricopràctiques (Bàtxelor en Infermeria) 
 
Les sessions teoricopràctiques del bàtxelor en Infermeria són accions formatives 
que aproximen l’estudiant a situacions reals en què el professional no pot mantenir 
la distància amb persones malaltes. Per aquest motiu, s’apliquen mesures de 
seguretat i higiene específiques per al personal de la salut per evitar la transmissió 
d’agents infecciosos, actualitzades per la situació epidemiològica en relació al 
SARS-CoV-21: 

- Les aules es ventilaran permanentment mentre duri l’activitat 
teoricopràctica. 

- S’intensificarà el rentat de mans i l’ús de guants d’un sol ús per cada 
estudiant. 

- Professorat i estudiants faran ús de mascareta FFP2 i quirúrgica. 

                                                 
1 S’ha pres com a referència les mesures establertes pel Protocol intern del Servei Andorrà d’Atenció 

Sanitària (SAAS) vigents des de l’11 de gener del 2022. 

http://www.uda.ad/
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- Les sessions es desenvoluparan amb grups reduïts d’estudiants (màxim 8 
persones per aula) i les sessions de simulació i escenaris clínics es faran 
en grups de dos estudiants. 

- Es dipositaran les mascaretes, els guants i les bates utilitzades durant les 
sessions de teoricopràctiques, a les papereres destinades a aquests usos, 
ubicades a les aules de teoricopràctiques. 

 

 

 

Altres mesures específiques per al personal de l’UdA 

- L’UdA facilitarà al personal equips de protecció individual al personal: 
mascaretes i gel hidroalcohòlic. En casos particulars es valorarà el 
lliurament d’altre material de protecció. 

- L’UdA facilitarà el material de neteja suficient, així com la distribució d’aules 
i despatxos per facilitar el compliment d’aquestes mesures. Hi haurà 
papereres amb tapa i pedal per llençar-hi les mascaretes i residus dels kits 
d’autotest. S’intensificarà el servei de neteja i la recollida diària de residus, 
així com la ventilació diària d’espais.  

- El personal de la biblioteca haurà de respectar, a més, les mesures 
adoptades pel Comú de Sant Julià de Lòria en relació a l’espai de la 
Biblioteca Comunal Universitària (BCU), així com les mesures de protecció 
i higiene específiques, tant individuals com col·lectives com del material 
que s’utilitzi (lloc de treball, llibres, etc). 

 

 

 

http://www.uda.ad/

