
 

 

 Protocol de gestió dels EPIs i material de protecció per al personal 
laboral davant l’exposició als SARS-CoV-2 (Coronavirus) [6W+1H] 

 ________________________________________________________ 
 
Objectiu [WHAT]+[WHY] 
 
Aquest protocol estableix el procediment per  la gestió dels equips de protecció individual 
per a professorat, PSD i PAS durant el període d’afectació de la covid-19 i que s’anirà 
actualitzant segons els estats de funcionament de l’ESMUC. 
 
Aspectes generals del pla de contingència davant l’exposició als SARS-CoV-2 
(Coronavirus) 

• L’ús dels diferents EPI’s queda regulat per la resolució SLT/1429/2020, de 18 de 

juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per 

prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

• L‘ús de la mascareta està regulat per la resolució SLT/1648/2020 i està indicat de 

manera obligatòria a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat 

d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la 

distància física interpersonal de seguretat.  

• S’ha de disposar de la corresponent fitxa tècnica amb la informació sobre el seu ús, 

manteniment i rebuig. 

• Guants d’un sol ús: en termes de protecció els guants poden donar una falsa 

sensació de seguretat que no eximeix del rentat freqüent de mans i seguir les 

normes de seguretat en posar-los i enretirar-los. L’ús dels guants d’un sol ús 

quedarà restringit a aquell personal que els sol·liciti per feines de: 

o Manipulació de mobiliari, instruments, equipaments o documents (personal 

de producció, parc d’instruments, oficina d’audiovisuals, servei d’informàtica, 

personal de biblioteca o atenció interna).  

o Professorat de formació corporal. 

o Professorat de cant. 

• Pantalla protectora facial: No està considerada com a EPI tot i que evita el contacte 

amb la cara. El seu ús no eximeix de l’ús de mascareta. 

• Pantalla protectora punt d’atenció al públic: com a barrera de protecció entre usuaris 

i personal d’atenció continuada. 

• Pantalla de protecció individuals per músics: són pantalles de protecció acústica que 

poden servir com a barrera i protecció per: 

o Instruments que projecten cap al terra (vent, fusta i metall). 

o Músics en posició d’asseguts (cambra/ensembles o orquestres).  

o Ensembles vocals que assagen asseguts. 

• Pantalla de protecció per bateria: pantalla de protecció acústica que poden servir 

com a barrera i protecció. 

Usuaris [WHO] 

Beneficiaris  

Cos de professorat, personal de suport a la docència i PAS que es calculen en uns 300 

usuaris. 



 

 

Aquests usuaris es dividiran en vulnerables i no vulnerables ja que en el cas dels usuaris 

vulnerables caldrà fer-ne un seguiment especial i dotar-los dels EPIs adequats per cada 

cas. 

Gestors : àrea de Logística i àrea de prevenció 

• Centre de compres : El centre de compres el gestionarà el Servei de Manteniment 

segons les sol·licituds del gestor del punt de lliurament. (AD i cerca de proveïdors 

solvents). 

• Punt de lliurament : El punt de lliurament es localitzarà a atenció interna que 

planificarà les necessitats de forma mensual i amb una metodologia de projecció. 

• Supervisors : Els supervisor serà l’àrea de prevenció que donarà garantirà que el 

EPI comprat reuneix les condicions suficients i està dins la legislació vigent.  

Espais afectats [WHERE] 

Magatzem: provisionalment aquest equipament estarà emmagatzemat a l’espai del Comitè 

d'Empresa i hi tindrà accés el gestor del punt de lliurament i el gestor del centre de compres. 

Horaris [WHEN] 

El punt de lliurament estarà obert durant tota l’obertura de l’ESMUC amb el mateix horari 

que atenció externa. 

Equipament necessari [WITH] 

• Mascaretes higièniques de roba rreutilitzables, antivirals i antimicrobacterianes amb 

filtre. Vida útil de 100 rentades (3 mesos) i 100 filtres . 

Com col·locar-se la mascareta 

• Mascareta FFP2 (per al personal vulnerable) 

• Guants (talla M, L i XL) 

• Pantalla protectora facial. 

• Pantalla de protecció de punt d’atenció a públic. 

• Pantalla de protecció individual per músics. 

Serveis de neteja i desinfecció associats :  

Caldrà utilitzar el material de desinfecció a disposició en els punts d’higiene. 

Procediment [HOW] 

⏰ Previ 

Comunicar als usuaris que el marcatge d’entrada a l’ESMUC implica la obligatorietat 

d’equipar-se amb un EPI homologat i que per això l’ESMUC posa a disposició del usuari 

aquest equipament d’acord amb les normatives i homologacions vigents. 

⏰ Al entrar a l’ESMUC 

Marcar amb la targeta i realitzar el protocol de prevenció amb el rentat de mans amb gel 

hidroalcohòlic i la mesura de temperatura. Dirigir-se a atenció interna per recollir l’EPI. En 

cas de no portar la targeta es realitzarà una cita i es notificarà la incidència per resoldre la 

problemàtica de la targeta. Es revisarà si la persona és col·lectiu vulnerable i es seguiran les 

indicacions del servei de prevenció per cada cas.  

https://www.youtube.com/watch?v=jDkWDGmYKn8


 

 

• No vulnerable: es lliurarà l’EPI bàsic. 

• Vulnerable: es lliurarà mascareta FFP2.  

⏰ Al sortir de l’ESMUC 

Cal marcar la sortida. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 


