Instrucció de gerència de modificació del Pla de Contingència per al curs
21-22
Per Instrucció del Rector de 7 d’abril de 2022 es va establir l’adaptació del Pla de contingència
de la UPC a les mesures adoptades per les autoritats competents sobre la matèria, i en especial
a l’actualització, per part de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a emergències de
salut Pública, del procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV2 de data 28 de març de 2022.
L’apartat 3r de la Instrucció del Rector preveu l’habilitació del gerent de la UPC per a la
modificació de les mesures establertes en el Pla de contingència, amb la finalitat d’adaptar-les
a les que dictin les autoritats competents sobre la matèria en cada moment, i en funció de
l’evolució de la pandèmia.
Amb data 20 d’abril de 2022 s’ha publicat el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, per el que es
modifica la obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada
por la COVID-19. La UPC no està inclosa en els àmbits on la mascareta continua essent

obligatòria d’acord al RD citat, (centres, serveis i establiments sanitaris, centres
sociosanitaris, mitjans de transport públic), i per tant es deixa la decisió pel que fa als
llocs de treball a les indicacions dels serveis de prevenció de les organitzacions en funció
de les avaluacions de risc.

Les avaluacions de risc efectuada per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de
la UPC no indica mesures preventives específiques en relació a l’ús de la mascareta.
Atesa l’habilitació normativa prevista al punt 3r de la Instrucció del Rector mencionada, i
analitzades les mesures previstes pel RD 286/2022 dicto la següent Instrucció,
Primer. Modificar l’apartat 3 del de Pla de contingència de la UPC per al curs 2021/2022 pel que
fa a l’ús de la mascareta d’acord amb les indicacions següents en quant a obligatorietat en
activitats en edificis de la UPC:
Mascareta Obligatòria
- Ús compartit d'un ascensor
- Qualsevol persona positiva en qualsevol lloc i moment dins o fora dels edificis de la UPC.
- Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID en qualsevol lloc i
moment.
- En activitats assimilables a les sociosanitàries; entre aquestes les que es realitzen al Centre
Universitari de la Visió (CUV).
Mascareta Recomanada
- En situacions on hi hagi acumulació de gent i no es pugui mantenir distància permanentment i
la ventilació no sigui òptima.
Consells Generals respecte a la mascareta
- Dur a sobre una mascareta per si de cas.
- No està prohibit l'ús de mascareta, i per tant no s’ha de convidar a les persones que duguin
mascareta voluntàriament a que se la treguin
Pel que fa a l’exercici de l’activitat acadèmica, la mascareta deixa de ser obligatòria tant per als
estudiants com per al professorat.

Segon. Modificar la resta d’apartats vigents del pla, d’acord a la modificació descrita
anteriorment de la obligatorietat de la mascareta.
Tercer. Donar compte de l’adaptació del Pla de contingència de la UPC a la propera sessió del
Consell de Govern, per a la seva ratificació.
Quart. Comunicar les adaptacions del Pla de de contingència, com a mínim i de forma no
exclusiva, mitjançant els següents canals de comunicació:
- Òrgans de govern.
- Consell acadèmic i reunions amb caps funcionals.
- Delegats de prevenció mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut.
- Representants dels treballadors. - Pàgina web de la UPC
(https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/portalcovid19).
Aquesta instrucció tindrà efectes a partir de la seva signatura, i es mantindrà vigent mentre es
mantingui activat el Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc.
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