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1. Introducció.
Els coronavirus són virus que generalment causen malalties benignes en les
persones. El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar
les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat
de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Els símptomes més comuns són febre,
dificultat per respirar o tos. En els casos més greus, la infecció pot causar
pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions. Segons les informacions
disponibles, el nou coronavirus SARS-CoV-2 es pot transmetre entre humans per via
respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància
inferior a un metre.
Us fem arribar algunes recomanacions generals de protecció individual per evitar la
transmissió de malalties infeccioses:
➢ Procura mantenir una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mínim de
20 segons), especialment després del contacte directe amb persones
malaltes o el seu entorn.
➢ Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
➢ Evita el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció
respiratòria, com ara tos o esternuts.
➢ Evita compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
➢ Manté una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb
símptomes d’infecció respiratòria aguda.
➢ Tapat la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en el moment de tossir o esternudar i rentat les mans seguidament.
2. Línies generals d’actuació.
El present protocol recull les actuacions que el Centre de Recerca Matemàtica
ha previst i adoptat davant l’activació de l’alerta sanitària produïda pel nou
coronavirus COVID-19.
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El CRM actuarà en tot moment seguint les indicacions i instruccions de les autoritats
sanitàries. Les actuacions que siguin necessàries es prendran sempre d’acord al
principi de proporcionalitat, amb l’objectiu principal de preservar la salut i la
prevenció per al personal investigador i al personal de suport a la recerca del CRM,
i els possibles visitants presents al centre. Es procurarà per part de totes les
persones implicades en prendre decisions sobre aquestes directrius en no generar
innecessària alarma, i en tenir informats al personal del CRM i investigadors
convidats amb la màxima transparència.
3. Activitats i programes de recerca.
En el cas de les activitats organitzades al CRM i les reunions de treball que
involucren a persones d’origen diferents als membres del CRM, tot i que a data
d’avui no tenim indicacions expresses de les autoritats per a que quedin suspeses,
es recomana valorar l’afectació que l’alerta sanitària pel COVID-19 pugui tenir en el
seu normal desenvolupament.
Totes aquelles activitats que hagin de ser suspeses per recomanacions i indicacions
de les autoritats, seran consultades o consensuades amb l’objectiu de mantenir els
principis de prevenció i proporcionalitat descrits.
4. Desplaçament del personal investigador (IPs, postdocs i predocs) i del
personal de suport a la recerca.
Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social amb
caràcter excepcional, i mentre duri l’alerta sanitària, es desaconsella viatjar a
l’estranger, amb especial èmfasi a les zones considerades de risc:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/areas.htm
Tanmateix, es recomana no convidar a cap investigador provinent de fora de l’estat
espanyol per venir al CRM a col·laborar amb els grups de recerca del centre mentre
duri l’alerta sanitària, donada la inestabilitat que es viu en relació a la mobilitat i la
logística de viatge en aquests moments a molts estats a Europa i a tot el món.
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5. Contingències laborals.
Qualsevol persona que tingui sospita d’estar afectada per el virus COVID-19, cal que
en primera instància es posi en contacte amb Catsalut (061) i segueixi estrictament
les mesures que li especifiquin. Acte seguit, ja sigui perquè resultin contagiats per
aquesta malaltia o afectats per mesures de confinament i/o quarantena ho han de
comunicar de forma immediata a recursos humans del CRM. Un cop tramitada la
baixa per incapacitat temporal, s’ha de lliurar el comunicat de baixa i següents
comunicats de confirmació, o el justificant del compliment de la mesura que li hagi
estat lliurat per l’Autoritat, a RRHH.
6. Actuacions respecte a la presència física al lloc de treball.
Les mesures a emprendre seran determinades per part de la direcció del CRM, i
comunicades segons correspongui. Es recomana valorar la utilització de
mecanismes de teletreball, tant per vosaltres com per la resta de membres dels
vostres equips (consulteu amb temps amb el servei informàtic del CRM qualsevol
necessitat d’accés des de fora del centre).
Si es produeix la suspensió de l’activitat acadèmica de la UAB i/o el tancament de
escoles a l’entorn del Campus de Bellaterra i Barcelona, es seguiran els criteris
següents:
➢ El personal d’administració i serveis tindrà la possibilitat de treballar
majoritàriament mitjançant teletreball.
➢ S’ha pactat amb els treballadors, sempre que sigui possible, la presència
mínima de 2 persones al centre per serveis mínims.
➢ Recomanem que tingueu en compte aquesta contingència, donat que
l’activitat de suport als investigadors es pot veure afectada.
➢ El centre romandrà obert però amb restricció d’entrada (porta d’accés
bloquejada amb codi).
➢ Es prega informeu de les persones que estaran presents al centre durant els
dies que es produeixi aquesta situació a RRHH per qüestions de seguretat i
evacuació de l’edifici.
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7. Altres informacions i recomanacions d'interès.
Per tal de monitoritzar les afectacions que l’alerta sanitària pugui tenir en les
properes setmanes, us recomanem ampliar la informació en els enllaços oficials
següents:
▪

Organització Mundial de la Salut (WHO)
o Consells pel públic

▪

Centre de Prevenció i Control de Malalties Europeu (ECDC)

▪

Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

▪

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) – Departament de Salut

▪

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV en l'àmbit
universitari (ASPCAT)

▪

Rentar-se les mans és un hàbit senzill, que comporta grans beneficis

Aquest protocol serà revisat periòdicament per adaptar-lo a l’evolució de
l’emergència sanitària declarada i les directrius dictades pel Departament de Salut,
l'Agència de Salut Pública (ASPCAT) i el Ministeri de Sanitat.

Centre de Recerca Matemàtica,
Campus de Bellaterra, Edifici C
08193 Bellaterra (Barcelona)
tl.: 935811081
fax:935812202
CIF: V63009138
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