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EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona fixa el següent protocol durant la pandèmia.  El 

Centre podrà implementar mesures forçades per la situació canviant de la Covid 19 que no quedin 

reflectides en el document. 

 

EINA apel·la a la responsabilitat individual per minimitzar les possibilitats de contagi de la malaltia. 

 

Espais 
Aules 

L’aforament està limitat en funció de l’aula i del Pla Docent. 

 

Aules informàtica MAC (12) i PC (10) 

L’aforament, quan funciona com a aula,  el defineix el Pla Docent. 

L’aforament quan funcionen com a sales obertes és del 70%. 

Les aules 10 i 12 s’obriran per a ús lliure quan “l’aula oberta d’informàtica” estigui plena. 

L’aula disposarà de gel i líquid desinfectant. 

 

Aula oberta de informàtica (planta baixa) 

L’aforament és del 70%. 

L’aula disposarà de gel i líquid desinfectant. 

 

Biblioteca 

L’aforament d’aquesta aula és del 70%. 

L’espai disposarà de gel i líquid desinfectant. 

La gestió de la reserva d’espais i el protocol intern el realitzen les bibliotecàries. 

 

Espai Cultural Barra de Ferro 

L’aforament, quan funciona com a aula,  el defineix el Pla Docent. 

Quan s’utilitza com a Espai Cultural, l’aforament serà del 70%, 25 persones. 

Al ser un espai interior i podent ser utilitzat de manera oberta al públic en general, no està permès el 

consum de menjar i begudes. Aquesta mesura s’aplica per tal de poder garantir que l´ús permanent de 

la mascareta. 

Els responsables de la Sala realitzaran un registre d’entrada anotant nom i mail. 

Tothom que no formi part dels col·lectius PAS, Professorat o Estudiants d’EINA ha d’emplenar el 

formulari / qüestionari autoresponsable online Bit.ly/eina-covid-19 abans d’accedir a l’espai.  

 

Espais de treball del PAS 

Es distribueixen els llocs de treball fixes per garantir la distància de seguretat.  

 

Aula oberta als estudiants 

L’aforament és del 70%.  

Es permet menjar en aquesta aula i als espais comuns de la planta baixa respectant la distància de 

seguretat. 

http://bit.ly/eina-covid-19


 

 

Espais de circulació a EINA 

EINA obre tots els espais i serveis amb les mesures descrites en aquest document. 

Cal respectar la distància de seguretat, evitant aglomeracions a l’interior.  

 

Taller de Gravat a Barra de Ferro 

L’aforament quan funciona com a taller obert és del 70%. 

L’aforament, quan funciona com a aula,  el defineix el Pla Docent. 

La gestió de la reserva d’espais i el protocol intern el realitzen els Mestres de Taller. 

L’espai disposarà de gel i líquid desinfectant. 

 

Taller de Maquetes i Prototips  

L’aforament quan funciona com a taller obert és del 70%. 

L’aforament, quan funciona com a aula,  el defineix el Pla Docent. 

La gestió de la reserva d’espais i el protocol intern el realitzen els Mestres de Taller. 

L’espai disposarà de gel i líquid desinfectant. 

 

Zona oberta de treball, Plató de Fotografia i Sala d’Actes  

L’aforament quan funcionen com a espai obert és del 70%. 

L’aforament, quan funciona com a aula,  el defineix el Pla Docent. 

L’espai disposarà de gel i líquid desinfectant. 

 

Accés a EINA 
Estudiants, professorat i PAS d’EINA 

Abans d’accedir aquest curs 21-22 EINA s’ha d’emplenar el formulari al moodle entrant amb usuari i 

contrasenya pròpia. Es realitza, en principi, una única vegada. En el cas de voler modificar alguna de les 

respostes enviades, cal comunicar-ho per mail a alegares@eina.cat . 

 

Persones externes a EINA 

L’usuari accedeix a EINA per la planta primera i es dirigeix a consergeria. Consergeria registra l’entrada 

alhora que la persona emplena el formulari / qüestionari autoresponsable online Bit.ly/eina-covid-19. 

Barra de Ferro, com a espai diferenciat d’EINA Sentmenat, portarà el control d’accés de manera 

autònoma. 
 

Mesures de prevenció de la Covid-19 
EINA apel·la a la responsabilitat personal a l’hora de protegir-se i protegir a la resta mitjançant accions 

individuals.  

 

Higiene i protecció personal 
Ús de mascaretes 

EINA considera obligatori l’ús individual de mascaretes.  

Les mascaretes a utilitzar seran les definides com a “higièniques” o “quirúrgiques”. 

Les mascaretes amb filtratge superior (ffp2 i ffp3) seran vàlides sempre i quan no tinguin vàlvules.  

El motiu és que malgrat ofereixen una major protecció a l’usuari, la vàlvula permet la lliure sortida d’aire 

sense filtrar i desprotegeix la resta. 

mailto:alegares@eina.cat
http://bit.ly/eina-covid-19


 

Si individualment s’opta per mascareta amb vàlvula, s’haurà de sobreposar una mascareta “quirúrgica”.  

 

Gel hidroalcohòlic 

EINA disposarà de diferents dispensadors de gel hidroalcohòlic situats en els punts sensibles. Cal rentar-

se les mans amb freqüència.  

 

Líquid desinfectant 

EINA disposarà de diferents dispensadors de  líquid desinfectant per poder estar disposició de qualsevol 

usuari. Es demana un ús responsable degut a la toxicitat del producte.  

 

Ús de guants 

No es considera obligatori l’ús de guants.  

Amb guants o sense, es recomana mantenir les mans netes. Es recomana el rentat de mans freqüent 

amb aigua i sabó. 

L’ús de guants com a mesura de protecció dermatològica és habitual al taller.  

 

Ús de ulleres 

No es considera obligatori l’ús de ulleres. 

L’ús de ulleres com a mesura de protecció és habitual al taller.  

 

Distanciament 
Sempre que sigui possible cal mantenir la distància de seguretat.  

Els llocs de treball fixes han d’estar separats la distància de seguretat. 

 

Neteja 
Neteja espais 

El servei de neteja realitza una neteja diària de tots els espais. 

Veure fitxa tècnica de producte Net-Integral / Doronet. 

 

Ventilació natural 

Activament és fomentarà la ventilació natural dels diferents espais.  

S’ampliarà l’horari de funcionament de la calefacció per tal de compensar la ventilació durant l’hivern. 

Sempre que sigui raonable es mantindrà la ventilació permanent. 

Després de cada classe o activitat es ventilarà l’espai.  

Les àrees de treball és ventilaran 3 vegades al dia com a mínim. 

Cal tancar les finestres dels espais sense ús per evitar la intrusió exterior. 

 

Senyalètica 
Col·locació d’infografia explicativa per a una correcte protecció / neteja. 

 

Malaltia  / malestar / símptomes relacionat amb la COVID-19 



 

 

• En qualsevol dels següents casos no es podrà accedir a EINA i caldrà contactar amb Salut Pública (061 
o CAP) 

o Contacte estret amb una persona amb COVID-19 sense estar immunitzat (haver passat la 
COVID-19 en els últims 6 mesos o estar vacunat amb la pauta complerta). 

o Cas sospitós: cas amb criteri clínic al qual no se li ha realitzat PCR.  
o Cas probable: cas amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic de COVID-19 amb 

PCR negativa o no concloent.  
o Cas confirmat: cas amb o sense clínica amb PCR positiva, cas amb criteri clínic, amb PCR 

negativa i serologia a IgM positiva.  
• Quan es comuniqui el cas al CAP, 061 o  Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) comunicar que es 

pertany a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona en qualitat d’estudiant, professorat 
o PAS i deixar el telèfon i mail de contacte. 

• En cas de resultar positiu en COVID 19,  també en els 10 dies posteriors d’haver estat a EINA,  cal 
informar al Centre. 
En aquest cas, es comunicarà el positiu a les persones que hagin estat en contacte estret.  
El mateix contacte haurà de comunicar individualment amb Salut Pública i informar de les 
particularitats a EINA. 

• La persona amb positiu per COVID 19, continuarà l’activitat on-line, fins tenir l’alta mèdica, 
aproximadament 10 dies després dels últims símptomes.  
La resta del grup que estigui immunitzat, continuarà la docència presencialment. En cas contrari, 
caldrà fer quarantena preventiva, atenent a les indicacions de Salut Pública (aproximadament 7 dies 
després de l’últim contacte estret, sempre sense simptomes). 
A data d’avui, Salut Pública, afirma que realitzarà testos COVID als contactes. És possible que siguin 
modificats aquests criteris. 

• Qualsevol indicació rellevant per EINA caldrà ser comunicada al Centre. 
• Són els serveis públics de salut que valoren els símptomes,  decideixen la conveniència i realitzen el 

test PCR i indiquen l’aïllament  de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test. 
Alhora recolliran els contractes estrets de l’entorn familiar.  
EINA col·laborarà  amb el Serveis de Vigilància Epidemiològica (SVE) aportant les dades requerides per 
poder rebre instruccions i realitzar les accions de prevenció adequades.  
 

Comunicació a EINA 
Les notificacions es faran a info@eina.cat, mail genèric d’EINA i a l'Àxel Legares,  alegares@eina.cat, 

adjunt a direcció i responsable de l’administració de EINA. El telèfon de contacte és el 932030923. 
 

Annexes: 
Qüestionari / formulari autoresponsable online 

Bit.ly/eina-covid-19 

Fitxes tècniques productes 

Aquest document estarà a disposició de consulta (consergeria@eina.cat). 
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