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Retorn a l’activitat presencial en l’àmbit de la 

investigació a la Universitat Jaume I 

Introducció 

És indubtable que, amb la informació disponible en l’actualitat sobre la crisi sanitària de la 

COVID-19, resulta impossible definir un calendari que permeta planificar amb precisió la 

tornada a la normalitat de l’activitat investigadora.  

No obstant, davant la previsió d’una pròxima finalització de l’estat d’alarma i del retorn 

gradual a l’activitat que estan planificant les autoritats estatals i autonòmiques, aquest 

document recull una sèrie de pautes i protocols que han de considerar-se prèviament a la 

tornada a l’activitat presencial. La seua finalitat no és altra que la d’anteposar la seguretat i la 

salut de les persones que desenvolupen el seu treball a la Universitat Jaume I. A aquestes 

pautes caldrà afegir qualsevol restricció o consideració addicional que s’establisquen per part 

de les autoritats sanitàries. 

El document contempla l’activitat dels grups i instituts d’investigació, així com els serveis 

més estretament lligats a l’activitat d’aquests, i en particular al Servei Central 

d’Instrumentació Científica i al Servei d’Experimentació Animal. 

Amb caràcter general, durant els pròxims dos mesos l’opció de teletreball haurà 

d’aplicar-se allí on siga possible. No obstant això, determinats aspectes de l’activitat 

investigadora, per la seua pròpia naturalesa, no poden realitzar-se sense l’accés tant de 

personal investigador, com del personal tècnic, a les instal·lacions.  

La diversitat de processos relacionats amb la investigació fa que siga impossible definir 

protocols de treball homogenis per a tots els àmbits. És per això que, a més de tindre en compte 

les mesures d’àmbit general, s’hagen d’establir mesures que permeten reprendre l’activitat 

investigadora amb les màximes garanties de seguretat enfront del SARS-CoV-2. 

Plans de treball 

Tal com s’ha dit anteriorment, atesa la impossibilitat de definir protocols de treball 

homogenis, cada responsable d’institut universitari o grup d’investigació en el qual 

s’hagen de fer tasques presencials ha de preparar un pla de treball que garantisca que 

es compleixen les mesures de distanciament i de protecció necessàries.  
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El responsable de grup ha de garantir el compliment dels protocols de treball adequant-se a 

les noves situacions que puguen anar sorgint. Aquest pla haurà de remetre’s per correu 

electrònic als vicerectorats d’Investigació i Transferència i Campus i Vida Saludable, els 

quals verificaran que s’adapten a les directrius establides en el present document i, si 

escau, donaran el vistiplau amb caràcter previ a la seua implementació. 

A continuació  s’enumeren els aspectes mínims que han de considerar-se en la definició dels 

plans de treball. 

● Mantindre en activitats de teletreball les persones d’especial vulnerabilitat, aquelles 

amb necessitats especials de conciliació de vida laboral i familiar i aquelles que tenen 

al seu càrrec persones dels grups de risc. 

● Identificar els procediments i processos que requereixen l’atenció presencial de 

manera ineludible (manteniment de cultius cel·lulars, estudis amb animals, 

manteniment i ús d’equips de laboratori…). 

● Enumerar els espais que seran utilitzats per a fer les tasques d’investigació. 

● Garantir que es manté la distància personal entre les persones que fan tasques 

d’investigació entre 1,5 i 2 metres. Identificar les tasques en les quals, per la naturalesa 

d’aquestes, siga impossible mantindre el distanciament. Aquestes tasques han de 

limitar-se a les que es consideren imprescindibles. 

● Alternar la presència del personal investigador, en dies o horaris disjunts. 

● Mentre no s’alcen les mesures de distanciament i limitació de mobilitat, realitzar 

exclusivament tasques rutinàries o que requerisquen procediments coneguts i provats. 

● Identificar el personal que pot realitzar les activitats presencials de manera segura. Les 

persones que fan tasques crítiques han d’estar prou entrenades i conèixer amb qui han 

de contactar en relació amb qüestions tècniques i, principalment, de seguretat. 

● Evitar la realització de procediments delicats i que suposen risc personal o que puguen 

comportar incendis o explosions. Les tasques d’especial perillositat requereixen la 

presència d’un recurs preventiu. Notificar l’agenda prevista quan es preveja el treball 

individual per un període de temps prolongat a altres companys o companyes, en 

particular quan s’estiga en contacte amb material potencialment perillós. 

● Garantir, en aquelles situacions en què siga necessari, l’ús d’elements de protecció 

(guants, mascaretes, ulleres, equips de protecció individual…). Especificar i justificar, 

si escau, necessitats d’equips de protecció addicional o específiques, a més de les 

mascaretes i guants dels quals es dotarà tot el personal. Si la una determinada activitat 

o procediment ja es realitzava amb anterioritat utilitzant EPI, no requerirà una 

adaptació addicional.  
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● Assegurar l’existència d’un estoc suficient en material crític per a garantir la seguretat 

de les instal·lacions i els equips d’investigació, ja que el seu subministrament pot 

veure’s retardat per les circumstàncies relacionades amb la pandèmia. 

● A l’hora de preparar el pla s’ha de tindre en compte que l’accés a serveis i equipaments 

centrals (SCIC, SEA…) estarà limitat per la reducció de l’activitat presencial de la 

plantilla. 

● Si el laboratori realitza procediments d’experimentació animal, consultar el pla de 

continuïtat de l’activitat del Servei d’Experimentació Animal i acordar un calendari 

per a les activitats. 

● Si es requereix la utilització del Servei Central d’Instrumentació Científica (SCIC) han 

de seguir-se els protocols d’actuació del servei: https://www.uji.es/serveis/scic/. 

● El pla ha de contindre també el compromís de comunicació a través de l’adreça 

coronavirus@uji.es del personal que presente símptomes compatibles amb la malaltia 

i haja estat en les instal·lacions del campus. 

Altres recomanacions que poden resultar d’utilitat per al personal investigador a l’hora 

d’establir el pla de contingència són les següents: 

● Disposar d’una llista actualitzada amb tot el personal del grup que incloga el seu 

contacte telefònic i que facilite qualsevol comunicació d’emergència relacionada amb 

el laboratori i els equips d’investigació. 

● Mantindre una comunicació freqüent amb col·legues amb els quals es comparteix 

laboratoris, equips d’investigació o dades d’investigació. 

● Garantir que es disposa de líquids criogènics per a mantindre mostres (per exemple, 

cultius cel·lulars) i, en el cas que siguen necessaris, dispositius de refrigeració. 

● Considerar la instal·lació de dispositius de monitoratge remot d’equipament crític 

(congeladors, incubadores, emmagatzematge de nitrogen líquid…). 

● Revisar plans de contingència i procediments d’emergència amb el personal 

investigador. 

https://www.uji.es/serveis/scic/

