
 

15 de Març de 2021. Circular núm 5. 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19. CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS.  

Seguint les recomanacions dels organismes públics i dels agents socials, el CED ha 
elaborat un protocol de funcionament per garantir la seguretat i la salut del seu 
personal fins que es recuperi totalment l’activitat presencial al Centre. El protocol 
s’estructura en quatre apartats segons l’àmbit d’actuació i té una vigència temporal que 
es va adaptant a les circumstàncies de cada moment (1):  

A) Presència al CED  

• Les persones amb patologies de risc o malalties prèvies, han de realizar les seves tasques 
en la modalitat de teletreball(2). La seva re-incorporació estarà supeditada a l’evolució 
de l’emergència sanitària, a l’adopció de mesures preventives raonables i a les 
indicacions de les autoritats sanitàries.  

• Les persones que hagin estat en contacte amb portadors del coronavirus hauran de 
treballar, obligatòriament, des de casa, fins que no hi hagi risc de transmetre la infecció 
(10 dies de quarantena). Tanmateix els treballadors i treballadores que presentin 
símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus (febre, dificultat per respirar o 
tos, entre altres) han de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries  

• Per aquelles persones, que per diferents raons, vulguin continuar teletreballant, es 
considera la possibilitat de fer-ho de manera parcial o, fins i tot, total seguint el què 
estipula la normativa del sector públic (Instrucció 6/2020, de 3 de juny). En ambdós 
casos hauran d’informar dels seus horaris a gerència, i en el cas del personal de recerca, 
també a l’IP del seu grup o línea d’investigació, per a fer un seguiment del treball.  

• Se suspenen totes les activitats presencials que requereixin la participació d’un grup de 
més de nou persones (seminaris, cursos, etc). Només es podrán realizar aquelles que 
permetin assegurar la distància física mínima de 1,5 metres.  

B) Distància entre persones i higiene  

• Cal mantenir excrupolosament les normes de distanciament (1,5 a 2 metres). Les 
persones que comparteixin despatx i no puguin preservar una distància de dos metres 
entre elles seran reubicades en d’altres despatxos o espais. Altrament s’utilitzaran 
mampares de separació per minimitzar el risc. 

• La utilització de les zones comunitàries del CED està supeditada al manteniment de la 
distància de seguretat i és indispensable l’ús de mascaretes. S’aconsella reservar la sala 
de juntes, la sala Àngels Torrents i l’aula, per fer reunions de tres o més persones.  

1 La darrera ordre: Resolució SLT/716/2021 de 12 de març, punt 7.2 (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-
dogc/?documentId=895571). 

2 En cas de fer teletreball parcialment o total, cal seguir els protocols de salut en aquest tipus d’activitat. 
Així mateix, cal seguir les recomanacions de seguretat en el tractament de les dades, tant les de caràcter 
personal com les corresponents a la recerca o a la gestió d’aquesta (s’han distribuït per correu electrònic 
diferents recomanacions durant el període de confinament i el document sobre ciberseguretat del CED).  



 

• Cadascú haurà d’identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de 
seguretat i buscar possibles solucions, com barreres físiques i elements de separació 
entre persones, modificar la forma d’executar la tasca. 	

• L’accés a la cuina i al menjador es regirà pels mateixos criteris de distanciament físic. A 
la cuina no s’hi podrà menjar i caldrà respectar els torns per accedir-hi. 
S’utilitzarà només per fer servir la nevera, el microones... No s’utilitzaran els estris 
comuns, cadascú portarà els seus i se’ls rentarà a casa seva. No hi podrà haver més 
d’una persona a la cuina i no més de sis en el menjador. 	

• Caldrà rentar-vos regularment les mans amb aigua i sabó (sobretot abans i després 
d’anar al WC); utilitzar preferentment les escales enlloc de l’ascensor, ventilar els 
despatxos i els espais comuns; fer ús individual d’equips de treball, material d’oficina, 
etc.; evitar, sempre que sigui possible, traslladar estris fora d’una àrea concreta; 
procurar que les taules i materials de treball estiguin endreçats per facilitar-ne la 
neteja i desinfecció; utilitzar l’hidrogel abans i després de fer servir equipaments 
comuns (impressores, nevera...). 	

• El CED posarà dispensadors de solució hidroalcòholica i cartells informatius en punts 
estratègics per facilitar la higiene i recordar els protocols. S’entregarà per cada despatx 
material de desinfecció (líquid i paper d’un sol ús per netejar el material informàtic o 
altres elements segons es cregui convenient). També es disposarà d’EPI’s. a demanda. 	

C) Viatges i desplaçaments  

• Es recomana minimitzar els viatges no essencials i prioritzar l’ús de les tecnologies de 
connexió telemàtica per comunicar-se amb persones fora del CED. 	

• El CED facilitarà càmeres web cam, auriculars a tots aquells treballadors/es que ho 
requereixin per poder realitzar videoconferències amb la millor qualitat. 	

• Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques 
abans d’accedir al vehicle i també en baixar (2), 	

• Quan s’utilitzi el servei públic se seguiran les recomanacions oficials 
http://territori.gencat.cat/ca/inici/coronavirus/mobilitat/recomanacions/ 	

D) Mesures relatives a tercers  

• Es recomana minimitzar i reduir a l’estrictament necessari l’entrada de persones 
externes al CED i, en qualsevol cas, que la persona que amfitriona haurà d’informar de 
les mesures que s’han d’observar dins del CED. 	

• Es facilitarà als visitants informació sobre aquestes mesures i es comprovarà que 
compten amb la protecció necessària. En casos puntuals es pot demanar la 
cumplimentació d’un qüestionari de simptomatologia bàsica, per a persones externes al 
CED que hagin d’accedir a l’edifici per un temps determinat. 	

• S’establiran mecanismes que garanteixin el control d’accessos al CED. Només es podrà 
accedir a l’edifici per l’entrada principal. Si es tracta de l’entrega de material, es recollirà 
des de secretaria i es demanarà a la persona a qui va dirigit, que en faci una desinfecció 
amb el material que es posarà a disposició. 	

2 Els protocols sanitaris permeten desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si 
desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre només un ocupant per filera de seients 
i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra). 	

 


