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Establit pel Vicerectorat dels Campus i Sostenibilitat 

El Protocol intern d’actuació davant l’activació de l’alerta sanitària per 
coronavirus SARS-CoV-2 de la Universitat Politècnica de València determina, 
en l’apartat d’objectius, que caldrà establir les directrius, les guies de bones 
pràctiques i/o els protocols específics tenint en compte les mesures i 
recomanacions de les autoritats competents que hi siguen aplicables. 

Aquest nou document que ara us presentem, DIRECTRIUS GENERALS PER A 
LES ENTITATS DOCENTS, en la segona versió, de 10 de setembre, es basa en 
el Protocol d’actuació per al començament del curs 2020-2021 acordat per la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les cinc universitats 
públiques valencianes, en la versió actualitzada de 8 de setembre de 2020, que 
recull les “Recomanacions del Ministeri d’Universitats a la comunitat universitària 
per a adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada i 
mesures d’actuació de les universitats davant un cas sospitós o un positiu de 
COVID-19”, en la versió actualitzada de 31 d’agost de 2020. 

 

DIRECTRIUS GENERALS PER A LES ENTITATS DOCENTS 

El document, d’acord amb el Protocol intern d’actuació davant l’activació de 
l’alerta sanitària per coronavirus SARS-CoV-2 de la UPV, actualitzat en la quarta 
versió, que s’aprovà en el Comitè de Seguretat i Salut en la sessió de 27 de juliol, i 
amb els Criteris acadèmics per a la planificació del curs 2020-2021 a la 
Universitat Politècnica de València, aprovats en el Consell de Govern en la 
sessió de 23 de juliol de 2020, s’adequa  a les especificitats de les diferents entitats 
docents de la Universitat Politècnica de València i, en tot cas, resta subjecte a les 
possibles modificacions de la normativa estatal i autonòmica en aquest àmbit, així 
com a la normativa pròpia de la Universitat Politècnica de València. 

S’hi estableixen, entre d’altres, directrius i recomanacions sobre l’accés als recintes 
universitaris i respecte de la disponibilitat dels elements de prevenció i protecció 
necessaris, sobre la base de quatre principis bàsics de prevenció enfront de la 
COVID-19: la limitació de contactes, les mesures de prevenció personal, la gestió 
de casos, i la neteja i ventilació. 

No resta sinó agrair-vos la vostra contribució al compliment de les mesures 
encaminades a controlar i reduir la transmissió de la COVID-19, així com a fer 
possible la vida universitària als espais de la Universitat Politècnica de València. 
Per a aconseguir-ho és fonamental que mantinguem la distància de seguretat 
mínima d’1,5 metres i respectem l’obligatorietat de fer un ús correcte de la 
mascareta durant tota l’estada als nostres campus, i també que, entre altres 
mesures d’higiene, ens llavem les mans sovint. 
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