
INFORMACIÓ IMPORTANT PER AL CURS 2021-2022

Benvolguts/Benvolgudes estudiants,

Tot just acaba de començar el curs 2021-2022 i desitgem que, amb la tornada a les
aules després del confinament, recuperem almenys part de la normalitat d’abans de la
pandèmia.

Les mesures sanitàries actuals ens permeten plantejar l’any acadèmic de manera
presencial, però hem de seguir atents i complir una sèrie de normes, individuals i
col·lectives, que facin d’ESCI-UPF un entorn segur on poder desenvolupar l’activitat
formativa de la manera més normal possible.

Com hem d’actuar dins l’edifici?:

● No podeu accedir a l’edifici amb febre i/o símptomes compatibles amb la COVID-19

● Heu de fer un bon ús de la mascareta, tapant nas i boca, durant tot el temps que

us trobeu dins de l’edifici i portar una mascareta de recanvi

● Respecteu les distàncies i les normes de seguretat establertes per les autoritats

sanitàries i educatives

● És recomanable que us renteu les mans sovint i feu un ús continuat de gel

hidroalcohòlic, sobretot quan arribeu a l’edifici i quan canvieu d’aula

● No podeu moure les taules ni les cadires. Heu de respectar la distribució de les

aules

● Seguiu les senyalitzacions que indiquen com entrar, sortir i moure’s per l’edifici

● Podeu emplenar les ampolles d’ús individual a les fonts d’aigua de l’edifici, però no hi

podeu beure directament

● Respecteu les distàncies i l’aforament permès al bar i a la terrassa de l’edifici

● Recordeu que no es pot fumar a la terrassa de l’edifici

● Tingueu especial cura si compartiu objectes d’ús personal (bolígrafs, ratolins, pen

drives...)

● Teniu a la vostra disposició la sala de lectura i estudi, on cal que seguiu les

mesures de distància i que sempre porteu la mascareta posada
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Què hem de fer si…?:

● Si doneu positiu per COVID-19, heu de fer quarantena i seguir les

indicacions de Salut. També cal que n’informeu el/la vostre/a tutor/a, el

servei d’inclusió (inclusio@esci.upf.edu) i la persona responsable de temes

COVID-19 a ESCI-UPF (infocovid@esci.upf.edu).

● Si sou contacte estret d’una persona amb COVID-19 i no esteu vacunats o

bé no teniu la pauta de vacunació completa (Pfizer: 7 dies després de la

segona dosi; Moderna i Astrazeneca: 14 dies després de la segona dosi;

Jansen: 14 dies després de la dosi), heu de fer quarantena, seguir les

indicacions de Salut i avisar el/la vostre/a tutor/a, el servei d’inclusió

(inclusio@esci.upf.edu) i la persona responsable de temes COVID-19 a

ESCI-UPF (infocovid@esci.upf.edu).

● Si sou contacte estret d’una persona amb COVID-19 i teniu la pauta de

vacunació completa, no heu de fer quarantena. No obstant, és obligatori

contactar amb Salut per fer-vos una prova PCR o d’antígens.  Cal, a més, que

porteu sempre mascareta i mantingueu la distància, que estigueu alerta amb

l’aparició de símptomes i que eviteu el contacte amb persones vulnerables i

la interacció social.

Si teniu cap dubte, podeu consultar tota la informació referent a les mesures COVID-19

previstes per ESCI-UPF en el següent enllaç. També podeu dirigir-vos als vostres tutors i
tutores o bé a la persona responsable de temes COVID-19 a ESCI-UPF
(infocovid@esci.upf.edu).

Tots volem que el curs 2021-2022 es pugui fer de manera presencial de bon inici i fins
a finalitzar-lo, per això cal que siguem curosos i que respectem les mesures. Si fem un
exercici de responsabilitat individual, serà en benefici de tota la comunitat.

Ben cordialment,

Albert Carreras de Odriozola

Director d’ESCI-UPF
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https://www.esci.upf.edu/ca/covid-19/informacio-covid19

