COMUNICAT D’ESCI-UPF EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER FER FRONT A
LA FASE 1 DE DESCONFINAMENT
A l’Ordre del Ministeri de Sanitat (SND/399/2020) publicada al BOE del passat 9 de maig en relació a
la COVID-19, es preveu la ﬂexibilització de les restriccions per aquells territoris que entrin a la fase 1.
Per tant, i en el supòsit que el desconﬁnament progressiu es conﬁrmi, a l’ediﬁci d’ESCI-UPF, en els
darrers dies s’ha treballat per poder dur a terme amb totes les garanties la represa de l’activitat per
part del personal i professorat de la institució.
Accions realitzades ﬁns a la data:
●
●
●
●

Material EPI (Equipament de Protecció individual): adquisició de mascaretes, dosiﬁcadors de
paret de gel hidroalcohòlic i guants de nitril. El material estarà a disposició de tot el personal
Instal·lació d’un arc d'ozó a l'entrada de l'ediﬁci
Instal·lació de mampares de separació als espais d’administració, comunicació i altres
despatxos compartits
Papereres amb pedal per dipositar el material EPI fet servir

Empreses de manteniment:
●
●
●

●

Servei de neteja: s'ha establert un protocol que especiﬁca totes les mesures per fer front a la
COVID-19 (freqüències, productes, personal i formació)
Ascensors: instal·lació d’un clauer electrònic
Climatització: s’ha elaborat un protocol per mantenir els espais ventilats que inclou obrir les
ﬁnestres durant un mínim de 15 minuts al matí i 15 minuts a la tarda i mantenir la
temperatura de 23-26ºC amb una humitat del 70%
Clausura temporal de la font d'aigua potable

Altres mesures:
●
●
●

Clausura temporal dels espais habilitats com a menjador i zona d’escalfar el menjar
Portes de despatxos, passadissos i espai comus: sempre que es pugui estaran obertes per
evitar tenir contacte amb la maneta
Tancament provisional de la cafeteria

També s’ha aproﬁtat per realitzar les següents millores a l’ediﬁci:
●
●
●
●

Treballs de pintura
Instal·lació de vinils
Eliminació dels urinaris
Canvi d'endolls a les taules de les aules FGC, Port de Barcelona i Pimec
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Us recordem que, en funció de l'evolució de l'episodi de la COVID-19, les recomanacions de les autoritats
competents en la matèria poden variar.
Per a qualsevol dubte o consulta addicional, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça
gestioediﬁci@esci.upf.edu.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Gerent d’ESCI-UPF
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