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NORMES DE SEGURETAT PER A LA CONTENCIÓ
DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Inscrita amb el núm. 9697 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a - NIF G58683475

Atesa la situació sanitària que estem vivint, les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran de Barcelona (AUGG BCN UB) acorden aplicar les següents normes de seguretat per
tal de respectar les mesures establertes per les autoritats sanitàries i la resolució aprovada
per la Universitat de Barcelona. Aquestes normes seran vigents en tant les autoritats sanitàries o la Universitat de Barcelona no les modifiquin.
· A les sales es garantirà la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres en general.
La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones encara que formin part del mateix
grup de convivència.

· Tant els conferenciants o professors com els assistents per accedir als edificis i a les sales
tenen el deure de complir les normes bàsiques de protecció; per tant, han de portar la
mascareta (ben col·locada, tapant nas i boca), netejar-se les mans amb els gels hidroalcohòlics que es posaran a disposició dels assistents, així com mantenir la distància física
interpersonal, evitant provocar aglomeracions.

· Les persones que presentin simptomatologia compatible amb el COVID-19, aquelles a les quals
s’hagi diagnosticat la malaltia i no hagin finalitzat el període d’aïllament requerit, o que es
trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb simptomatologia o diagnosticada de COVID-19, s’abstindran d’acudir a cap activitat promoguda per les AUGG BCN UB.

· S’intensificarà la neteja, desinfecció i ventilació de les sales.
· S’hauran de respectar les mesures de protecció, senyalització i control d’accessos com els
circuits de circulació de persones.

· L’ús de mascareta serà obligatori en tot moment amb independència del manteniment de la
distància física interpersonal de seguretat, inclosos els professors.

· Es portarà control d’assistència previ a les sales.
· Els assistents a qualsevol activitat hauran de portar el full de declaració responsable degudament complimentat i signat el primer dia d’assistència.

· En tot cas caldrà respectar les indicacions donades pel delegat de la sala o qualsevol persona
que representi a les AUGG BCN UB.
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