FASES DE REACTIVACIÓ D'ACTIVITAT. Es recomana en tot moment portar mascareta quirúrgica posada, i es fa obligatòria quan no es pot assegurar distància
social i activitats de concentració (aules, seminaris, laboratoris)
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Comentaris
El calendari d'inici de les Fases 1 a 3 dependrà de l'evolució de la Pandèmia, d'acord amb les inidcacions de les autoritats competent. L'inici podrà ser diferent a cada Campus depenent de la
regió sanitària en la que pertany cada un d'ells.

Tota l'activitat és no presencial. Prioritat treball no presencial

Prioritat treball no presencial Prioritat treball no presencial

Únicament serveis crítics.

Únicament presencialitat
Serveis de suport presencial Serveis de suport presencial en
serveis de suport
en funció dels plans operatius funció dels plans operatius
indispensables (suport recerca,
unitats funcionals
unitats funcionals
consergeria, TIC, Biblioteca...)

Reduïda al temps
indispensable.

Reduïda al temps i en nombre Reduïda al temps i en
indispensable.
nombre indispensable.

Accessos

Restringits a autoritzats

Restringits a autoritzats

Accessos electrònics activats Accessos electrònics activats

Activitats docència (aula)

No presencials

No presencials

Pràctiques docents
laboratoris

No autoritzat

No autoritzat

Exàmens presencials

No autoritzat

No autoritzat

No presencials
Es poden començar activar
amb limitació aforament.
Prioritzades per les unitats i
responent al calendari i
criteris determinats pels
òrgans de govern.
EPI's obligatoris
Es poden autoritzar en funció
prioritats unitats, i respectant
criteris òrgans de govern i
aforaments
Mascareta obligatòria

Presencialitat

Únicament activitats
considerades crítiques. A
validar unitat acadèmica i
autorització gerència per
Activitat de recerca
delegació.
(reobertura gradual a partir A petició de la persona
de la fase 1)
interessada

Es mantindrà el teletreball com
a format preferent,
combinable amb jornades
presencials
Els caps funcionals hauran de
fer el pla de reactivació de
serveis de suport que aprovarà
gerència.

Reduïda al temps i en nombre
indispensable.

No presencials
Es poden començar activar
amb limitació aforament.
Prioritzades per les unitats i
responent al calendari i criteris
determinats pels òrgans de
govern.
EPI's obligatoris
Es poden autoritzar en funció
prioritats unitats, i respectant
criteris òrgans de govern i
aforaments
Mascareta obligatòria

Amb limitació aforament; <3
persones simultànies i 10m2
promig

Actives amb mesures
distància social.
Experimentació TD vinculada Actives, garantint mesures de
distància social i recomanació
autorització director Tesi
A petició de la persona
mascaretes quan no es pugui
interessada
mantenir distància minima 2m.
Accés per persones amb
Accés per persones amb
Accés exclusiu a PDI permanent
contracte UPC o beca recerca o contracte UPC o beca recerca
a temps complert.
postdoc
o postdoc

Activitats de camp
(exteriors)

No permeses (només
considerades crítiques)

Activitats recerca en altres
organitzacions

No permeses

Espais emprèn i
d'associacions

Espais tancats

Aules i sales seminaris

Espais tancats

Biblioteques i aules i/o
espais estudi

Espais tancats

Permeses amb mesures de
distanciament

Permeses amb mesures de
distanciament
Subjecte a la coordinació que
Subjecte a la coordinació que
es faci amb l'altra
es faci amb l'altra organització.
organització.
Espais oberts amb mesures
Espais tancats
distància mínima i EPIS si no
es pot garantir.
Aforament màxim 30
persones
Espais tancats
Distancia mínima de 2m
Obligació mascareta
Aforament màxim 1/3
capacitat
Espais tancats.

Permeses amb mesures de
distanciament
Subjecte a la coordinació que es
faci amb l'altra organització.
Espais oberts amb mesures
distància mínima i EPIS si no es
pot garantir.
Aforament màxim 80 persones A autoritzar per la direcció
unitat acadèmica resposable
Distancia mínima de 2m
dels espais
Obligació mascareta
Aforament màxim 50%
capacitat
Depenent del pla de les unitats

Excepcionalment préstecs que Distancia mínima de 2m
s'hagin de fer presencialment
Mascareta obligatòria

Mascareta obligatòria

Distancia mínima de 2m

Registre

Presencial tancat

Obert presencial (horari
restringit)

Obert presencial (horari
restringit)

Obert presencial (horari
restringit)

Equipament ús compartit
(màquines dispensadores,
fonts, etc)

No actius

No actius

Únicament equips
multifunció per impresió

Únicament equips multifunció
per impresió

Espais tancats

Aforament màxim 1/3
capacitat
Distancia mínima de 2m

Aforament màxim 50%
capacitat
Distancia mínima de 2m

Lavabos (s'aniran obrint a
mida que es vagi reactivant Únicament plantes baixes
l'activitat)

Plantes baixes, i alternes en
edificis alts

Plantes baixes, i alternes en
edificis alts

Oberts

Processos electorals

Suspesos

Suspesos

Suspesos

Processos de selecció

Suspesos*

Suspesos*

Espais comuns
(menjadors...)

Espais tancats

Processos incorporació nou
Només PR i PSR a interès IP
personal de processos
selectius
Processos licitacions
Suspesos
compres

funcionals i unitats
acadèmiques

Depenent del pla de les unitats
funcionals i unitats
acadèmiques

Es preveu s'activin constitució
meses
Es preveu s'activin en format Es preveu s'activin en format no
no presencial
presencial

PR i PSR activats a interès IP

Actius

Actius

Actius (mitjançant processos
electrònics)

Actius (mitjançant processos Actius (mitjançant processos
electrònics)
electrònics)

* Els processos de selecció estan suspesos en global tot i que en casos concrets de PSR i PR, en que sigui necessari la contractació de nou personal, es podran dur a terme telemàticament
** els processos de selecció de becaris d'aprenentatge i inirec també es podran dur a terme telemàticament en els casos necessaris

