ALERTA SANITÀRIA PEL COVID-19 (SARS- CoV-2)

PLA D’ACTUACIÓ

Actualització: 12-03-2020
Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l’evolució i la nova informació
disponible.

http://www.esrp.net

1. OBJECTIU
1.1. Aquest protocol recull les diverses actuacions que l’Escola Superior de Relacions Públiques ha previst

adoptar davant l’activació de l’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2).

1.2. Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l’evolució i la nova informació de què es disposi

de la malaltia i de les instruccions que es rebin de les autoritats competents.
2. ÒRGANS COMPETENTS
2.1. La Comissió Executiva de l’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB és l’únic òrgan competent per

acordar ’aplicació de les mesures contingudes en aquest protocol, en funció de les instruccions que es rebin
de les autoritats sanitàries (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social) i d’altres autoritats competents.

2.2. La Comissió Executiva, o la persona que es designi en cada cas, és la interlocutora de l’Escola en relació

amb les actuacions derivades d’aquest protocol, tant a nivell intern com extern.

3. PRINCIPIS
L’Escola Superior de Relacions Públiques de la UB adoptarà les mesures que les autoritats competents
recomanin en cada cas, d’acord amb els principis i les previsions següents:
•

Es seguiran sempre les indicacions de les autoritats sanitàries i de les autoritats i el personal
d’emergències.

•

L’adopció i aplicació de les mesures es farà conforme al principi de proporcionalitat i de màxim
respecte a les persones, i fent prevaldre el principi de prevenció.

•

Es procurarà no generar alarma i proporcionar informació precisa, uniforme i transparent mitjançant
un apartat especial al web de l’Escola Superior de Relacions Públiques que estarà permanentment
actualitzat.

•

Es seguiran les indicacions de les autoritats universitàries.
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4. ATUACIONS EN CAS DE DETECCIÓ D’ALGUN CAS DE COVID-19 (SARS-CoV-2) EN MEMBRES DE LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
4.1. Els membres de la comunitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques que es contagiïn d’aquesta

malaltia o que estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena, ho han de comunicar de forma
immediata, sempre que els sigui possible, mitjançant l’adreça de correu electrònic esrp@esrp.net.

4.2. Aquestes notificacions es posaran en coneixement de la Comissió Executiva de l’Escola i es faran les

gestions oportunes amb l’Agència de Salut Pública.

4.3. Qualsevol comunicació de dades personals resultant del procés de gestió d’alertes s’ha de gestionar

conforme a les disposicions legals aplicables i s’ha de comunicar al delegat de protecció de dades de l’Escola
Superior de Relacions Públiques rgpd@esrp.net.

5. SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES
5.1. La Comissió Executiva de l’Escola, acordarà la suspensió –total o parcial- d’activitats acadèmiques

presencials de conformitat amb les recomanacions de les autoritats competents.

5.2. Les activitats acadèmiques, degudament adequades al nou format es realitzaran “on line” d’acord amb les

especificacions que es donaran per a cada assignatura i taller.

5.3. La resolució de suspensió d’activitats acadèmiques presencials es publicarà al web de l’Escola Superior de

Relacions Públiques. Així mateix, la resolució es comunicarà:
•
•
•
•
•
•

a les autoritats sanitàries competents;
al Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona;
a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya;
a la Comissió de Delegats;
a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB i
a les universitats amb convenis de mobilitat d’estudiants.

5.4. Les pràctiques que tinguin lloc fora de les instal·lacions de l’Escola es mantindran en funció de l’entitat

externa.

5.5. Es mantenen les obligacions del PDI i el PAS, que han de continuar prestant els seus serveis en el format

que indiqui el centre.

5.6. El PDI reforçarà l’assistència i tutorització dels estudiants a traves del Moodle de l’Escola. En cap cas es

podran organitzar reunions ni tutories amb els alumnes a les instal·lacions de l’Escola.
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5.7. Finalitzat el període de suspensió, la Universitat reprendrà les activitats acadèmiques en format

presencial. En tot cas es garantirà el dret d’avaluació dels estudiants.

6. TANCAMENT
6.1. La Comissió Executiva acordarà el tancament total o parcial de les instal·lacions de l’Escola Superior de

Relacions Públiques de conformitat amb les recomanacions de les autoritats competents.

6.2. La resolució de tancament es publicarà al web de l’Escola. Així mateix, la resolució es comunicarà:

•
•
•
•
•
•

a les autoritats sanitàries competents;
al Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona;
a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya;
a la Comissió de Delegats;
a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB i
a les universitats amb convenis de mobilitat d’estudiants.

6.3. El tancament d’instal·lacions comportarà el seguiment de les activitats acadèmiques en format “on line”.
6.4. El PDI reforçarà l’assistència i tutorització a través del Moodle de l’Escola.
6.5. Finalitzat el període de tancament, l’Escola reprendrà les activitats acadèmiques en format presencial. En

tot cas es garantirà el dret d’avaluació dels estudiants.

6.6.

El tancament d’instal·lacions comporta la prohibició d’accés, excepte per al personal autoritzat.

6.7.

La Comissió Executiva determinarà els serveis que requereixen presencia de personal, així com la
possibilitat de treball a distància, i ho notificarà a les persones afectades. En tot cas garantirà la
seguretat i la salut de les persones.

6.8.

En cas de tancament de les instal·lacions es faran les actuacions de coordinació necessàries amb les
empreses de manteniment, neteja i seguretat per garantir-ne el funcionament adequat.
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
Departament de Salut
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/N
ou-coronavirus-2019-nCoV/preg-respost-escoles-nou-coronavirus.pdf

Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/
http://www.ub.edu/ossma/
Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
https://www.esrp.net
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