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PLA DE CONTINGÈNCIA REAPERTURA IPHES 

MESURES PREVENTIVES DINS L’EDIFICI 
 

Norma general:  

De totes maneres es proporcionarà a cadascú un Kit d’EPIS a la bústia personal a 
l’entrada de l’IPHES  

• mascareta,  
• guants   
• una bossa autotancada per desar mascareta i guants 
• un kit de desinfecció individual per netejar ordinador, teclat i taula cada vegada 

que es vulgui (caixa de cel·lulosa i desinfectant) 
• Pel què fa a les persones que hagin estat en contacte amb altres persones 

infectades han de continuar confinades fins que hagin confirmat que no hi ha 
risc de transmetre la infecció. Aquells treballadors i treballadores que presentin 
símptomes compatibles amb la infecció ́ pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, 
dificultat per respirar o tos, entre altres) han de seguir les recomanacions de les 
autoritats sanitàries.  
https://canalsalut.gencat. cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-
ncov/ciutadania/prevenció/recomanacions-generals/ 

• Si es manté la distancia de dos metres, situats en el lloc individual, no cal EPIS, si 
no ho requereix l’activitat que es realitza. 

 

Horaris d’apertura: 

• Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14 hores.  

En espais comuns 

Si es va a espais comuns, es fa norma obligatòria la neteja de mans prèvia i posterior 
amb hidrogel, que hi haurà disponibles per tot l’edifici.   

• Obligatorietat de rentar-se les mans al arribar a l’edifici. Le persones presents a 
l’edifici donaran constància de la seva presència a través del seu mòbil personal, 
amb la app de control de presència amb l’objectiu de controlar l’aforament del 
centre per temes de seguretat i higiene. 

• Distància mínima de 2 metres per cada taula de despatx. 
• Cadascú al seu despatx pot estar sense mascareta i sense guants i pot utilitzar el 

material de desinfecció per la utilització del seu ordinador, ratolí, teclat i taula. 
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• Equipaments comuns: impressora/microscopis/eines:  rètols amb 
recomanacions d’higiene mans/ gel a disposició. Laboratoris faran els seus 
protocols d’higiene 

• Menjador tancat/ instal·lació d’una barrera física 
• Els laboratoris tindran els seus propis protocols per regular l’ocupació dels espais 

i dels equipaments (sistema de notificació i reserves) 
• Sales de reunions (Teixoneres i Abric Romaní) : cartells indicant recomanat EPIS...  
• Ventilació diària de 15 minuts anunciada per megafonia a les 12 hores. 
• Instal·lació d’una recipient gris al hall de l’IPHES per llençar mascarilles, guants i 

tovalloletes desinfectants. 
• Formació en Covid19 per tothom/ on line. 
• Comunicació de les mesures preses a tot el personal. 
• Rètols per tot l’edifici. 
• Recollida de paquets limitada de  9 a 14h. 
• Tancar accés a peu per la porta del pàrquing. Els cotxes si es podran aparcar. 
• En general, mantenir les portes obertes1. 
• Cadascú es pot portar snacks/beguda, per consumir en el propi lloc de treball, 

tenint en compte la normativa pròpia de l’espai on està ubicat. 

 

 

Tarragona, 7 de maig de 2020. 

 

                                                             
• 1. Com a excepció l’entrada principal es deix tancada, per evitar problemes que entrin 

persones extranyes com ja ha passat altres vegades i que, ara especialment poden 
suposar un problema de seguretat per tots. 

 


