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PROTOCOL DOCENTS COVID -19 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Per a totes les activitats presencials programades per la FUMH, sigui on sigui on es 

desenvolupin, durant la pandèmia del covid-19 i fins a nou avís: 

 

- Els docents cal que portin en tot moment la mascareta posada correctament per accedir 

a les instal·lacions. 

- Els docents cal que es netegin les mans amb l’hidrogel que es posa a la seva disposició, 

a l’accedir a les instal·lacions. 

- Els docents cal que respectin les indicacions, senyals i distàncies de seguretat d’1,5  

metres entre persones (alumnes, docents i personal de l’entitat) tant dins com fora 

l’aula, fins i tot a l’exterior. 

- Els docents cal que portin en tot moment la mascareta posada correctament durant 

l’activitat a les aules. 

- Els docents cal que es netegin les mans amb l’hidrogel que es posa a la seva disposició 

a l’entrar i en sortir de les aules on es realitzarà l’activitat. 

- Els docents vetllaran per que els alumnes entrin i surtin de l’aula i de les instal·lacions 

esgraonadament.  

- Es recomana fefaentment no accedir als banys un cop iniciada l’activitat si no és 

imprescindible. 

- No es podrà menjar ni beure dins de l’aula ni dins de les instal·lacions, tan abans com 

durant o després de les activitats. 

- No es podran compartir documents, material o arxius físics amb els alumnes.  

- No es podran compartir o intercanviar suports informàtics amb els alumnes.  

- Cada docent desinfectarà la seva taula, cadira i equip informàtic a l’inici i al finalitzar 

l’activitat amb els equips (esprais i paper) que es posin a disposició a cada aula. 

- Cada docent, a l’acabar la classe, deixarà obertes les finestres i les portes de l’aula.  

- Qualsevol docent que se senti indisposat durant la realització de l’activitat, procedirà 

a deixar immediatament l’aula, informant a l’equip de personal de la FUMH de la seva 

indisposició. 

- Qualsevol docent que es trobi indisposat fora de les instal·lacions de la FUMH, 

procedirà a informar per telèfon al personal de la FUMH, abstenint-se d’assistir 

personalment a les instal·lacions.  

 

 


