Facultat de Química, URV. Juny de 2020

PROTOCOL DE TREBALL ALS LABORATORIS DE DOCÈNCIA DE LA
FACULTAT DE QUÍMICA · risc per la COVID-19
A continuació s’enumeren mesures obligatòries i recomanacions especials pel treball presencial
als laboratoris de docència de la FQ per a minimitzar el contacte social durant la situació de risc
per la COVID-19. Llegeix atentament el document i segueix-lo mentre estiguis als espais de la
Facultat de Química. No respectar aquestes normes serà motiu d’expulsió del laboratori.

Mesures obligatòries
•
•

•
•

•

•
•
•

Està prohibit entrar a la Facultat de Química amb qualsevol símptoma compatible amb la
COVID-19.
Accedeix al laboratori amb bata, mascareta i ulleres de seguretat sempre degudament
col·locades. Aquest és material propi que ha de portar l’estudiant. Abans d’entrar i durant
les pràctiques, respecta la distància de seguretat entre persones.
Neteja’t les mans amb el gel hidroalcohòlic disponible en el moment d’accedir al
laboratori.
Només es pot portar al laboratori, a banda del material de seguretat, el quadern de
laboratori, un estoig amb bolígrafs i el mòbil, que en cap cas es podran compartir amb
ningú. Evita portar bosses o altre material que no sigui indispensable. Desplaça’t dins del
laboratori seguint el sentit de circulació senyalitzat al terra. Respecta’l sempre.
El lloc de treball disponible per a la realització de les pràctiques estarà indicat amb un
tamboret al terra. Els llocs no disponibles tindran un tamboret a sobre de la taula. No
toquis cap dels tamborets que estiguin a sobre de les taules, ja que marquen la distància
de seguretat a les taules entre els llocs de treball.
Si així està previst, realitza la neteja del teu espai de treball al laboratori, seguint les
indicacions del/de la professor/a, abans de començar a treballar.
Renta’t les mans amb aigua i sabó dintre del laboratori regularment (cada 45 min.
aproximadament).
En acabar la sessió de treball, realitza la neteja del teu espai de treball al laboratori, seguint
les indicacions dels professors. Segueix sempre les indicacions dels professors i tingues una
conducta apropiada a la situació en tot moment.

Altres recomanacions
•
•
•
•
•

Evita tocar elements o parts del laboratori no essencials per al treball.
Respecta la distància amb la resta de persones i no hi entris en contacte ni hi parlis de
prop. Vigila especialment mantenir la distància a les vitrines o quan es pesa producte.
No facis moviments bruscos al laboratori.
Evita accedir a espais ocupats per altres; espera a que s’alliberin.
Surt del laboratori cada 45 min., en solitari, per a treure’t la mascareta i airejar-te.

