“NOVA NORMALITAT”
Amb la publicació del darrer decret-llei, la setmana vinent el país sencer entrarà en el que
s’ha anomenat “la nova normalitat” i es tancarà el període d’estat d’alarma. El que
significa la nova situació és que la crisi sanitària persisteix i haurem d’aprendre a conviure
tots amb la malaltia. Com bé sabeu, fins que no hi hagi vacuna o tractament, la població
seguirem en un risc que hem de minimitzar. L’IPHES reobrirà les portes els cinc dies de
la setmana, sense restricció d’accés per a tothom a partir de dilluns vinent, 22 de juny.
Aplicarem ja l’horari d’estiu, de 8 a 16h.
Per tant, el més important de cara a afrontar la nova etapa és estabilitzar el comportament
de tots nosaltres i interioritzar la necessitat de la neteja de mans sovintejada, el
manteniment de la distància de protecció d’1,5 m i l’ús de la mascareta en tots els espais
de l’institut, excepte en el nostre lloc de treball. Per la seva part, l’IPHES mantindrà la
disponibilitat del gel hidroalcohòlic en l’accés i en els llocs adients i assegurarà una neteja
constant de les instal·lacions i una adequada ventilació, com s’ha estat fent en aquestes
darreres setmanes. L’objectiu és sempre mantenir l’IPHES lliure de contagi, preservar la
seguretat i salut pública i no comprometre el que s’ha aconseguit, tot aplicant mesures de
prevenció.
Com ja hem dit en totes aquestes setmanes, seguim recomanant de fer teletreball com a
manera més eficient d’afrontar els riscos. També mantenim la política de conciliació
familiar i tot el personal que no pugui teletreballar i tingui persones dependents no se li
demanarà d’assistir presencialment més de dos dies.
Per al correcte funcionament us demanem que seguiu les normes establertes.
*A l’entrada de l’IPHES disposareu de gel hidroalcohòlic per a netejar-vos en arribar;
*encara que arribem al centre amb cotxe, l’entrada es farà per la porta principal, on hi
tindrem les indicacions bàsiques;
*dilluns vinent ja estarà en marxa una aplicació al mòbil per poder fer el control de la
presència al centre; demà rebreu una notificació de com instal·lar-la; haurem de marcar
tant l’entrada com la sortida;
*per aquells que no teniu vinculació s’habilitarà el control a l’entrada mitjançant un full;
*l’objectiu del control de presència és, com sempre, per qüestions normals de seguretat,
a les que ara s’hi afegeixen requeriments sanitaris;
*serà obligatori l’ús de mascaretes en tot el centre excepte en el lloc de treball personal;
*les taules en tot el centre tenen unes dimensions que permeten mantenir la distància
social d’1,5 m; si hem d’estar en contacte amb algú per sota d’aquesta distància haurem
de dur mascareta;
*als laboratoris s’han de mantenir els protocols i restriccions de personal que ja hem posat
a punt tots plegats i que inclouen mantenir la llista d’accés, a partir d’ara a través del
procediment habitual;
*hem d’evitar les concentracions i l’acumulació de gent en cap punt;
*les reunions nombroses caldrà seguir fent-les virtualment;
*per les tesis doctorals es seguirà fomentant també la virtualitat i a la sala Romaní
s’establirà un aforament màxim que s’haurà de respectar;

*malauradament, l’office haurà de seguir tancat. Ens hem informat i no podem prendre
riscos en un espai en què compartim instal·lacions i materials i s’hi manipula menjar;
*respecte dels viatges internacionals, quan en sorgeixi la necessitat, estudiarem amb els
interessats una per una cadascuna de les peticions, en funció de la situació de la pandèmia
al país de destí;
Tots aquests protocols demanen, sobretot, un reforç dels comportaments de protecció
personal que ens permetran de conviure amb la crisi sanitària mentre recuperem el ritme
de les nostres activitats.
La nova situació que iniciem dilluns es mantindrà fins a 30 de setembre de 2020, sense
perjudici de que es pugui modificar en una direcció o una altra en funció de com avanci
la crisi sanitària.
Moltes gràcies a tothom pel vostre compromís.

