AG – Àrea de Govern

Protocol d’actuació en cas de contagi
(Aprovat per l’Equip Directiu el 10/09/2020)

El més important per evitar un brot de la malaltia és la col·laboració de tothom. Per això, s’ha
dissenyat un protocol en dues fases: detecció i avís, i seguiment de la docència.

1.- DETECCIÓ D’UN CAS I AVÍS A L’ATENEU
Per això, si una persona presenta els següents símptomes: febre, tos, sensació de falta d’aire,
malestar general, diarrees i vòmits, ha de:
1.- Sortir immediatament de l’Edifici del Seminari, aïllar-se i posar-se en contacte amb el
sistema sanitari per fer un ràpid diagnòstic.
2.- Avisar a la Secretaria de l’ASP el més ràpid possible explicant que es tenen símptomes
i que s’està contactant amb el sistema sanitari. Per fer-ho, la persona afectada trucarà,
preferentment, al telèfon de Secretaria (934 53 49 25), per tal que la comunicació sigui
el més ràpida possible. Si els símptomes es detecten fora de l’horari de Secretaria,
s’avisarà per correu electrònic (docencia@edusantpacia.cat). Els professors i alumnes
de la FFC podran igualment adreçar-se a la Secretaria de la Facultat, sigui per via
telefònica (934 53 43 38), sigui per correu electrònic (facultat@filosofia.url.edu), que al
seu torn informarà tant a la Secretaria de l’ASP com a les autoritats de la FFC.
L’equip de Secretaria de l’ASP, quan tingui la constància o la sospita d’un contagi, informat per
la persona afectada, passarà la notificació al Responsable COVID, Dr. Joan Torra, Degà de la
Facultat de Teologia de Catalunya, que indicarà en cada cas com s’ha de procedir.
El Responsable COVID de l’ASP decidirà quines mesures es duran a terme en cada cas, segons
les directrius mèdiques, i Secretaria n’informarà els alumnes.
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2.- REACCIÓ AL CONTAGI PER PART DE L’ATENEU
El Responsable COVID de l’ASP decidirà, d’acord amb el sistema de Salut, quines mesures s’han
d’aplicar als contactes de la persona contagiada o sospitosa, i alhora com es seguirà la docència
a partir d’aquell moment. Es poden aplicar els casos següents:
-

Confinament preventiu del grup

-

Confinament preventiu de part del grup

-

Confinament d’algun professor

-

No confinament

Sigui quina sigui aquesta decisió, es comunicarà el més ràpidament possible a través dels mitjans
que es considerin més adients.
En funció del cas anterior i segons la decisió del Responsable COVID, es poden activar l’“Ateneu
a casa” o els altres instruments d’ensenyament a distància de què la FFC disposa. Es mirarà que
les aules estiguin equipades per emetre la classe online en cas que sigui necessari i així ho
decideixi el Responsable COVID. Dins la modalitat “Ateneu a casa”, enguany es poden donar
casuístiques diverses. Els dos responsables COVID del grup seran els encarregats d’activar els
programes que es necessitin per dur a terme la classe en línia, ja sigui exclusivament o
complementària. Si això fos necessari serien formats per tal que puguin desenvolupar aquesta
tasca amb normalitat.
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