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Aspectes preventius a tindre en compte per a protecció enfront de la COVID-19 en 

l’organització de jornades, congressos, conferències o actes similars a la Universitat Jaume I 

La realització de jornades, congressos, conferències o actes similars és una activitat freqüent i 

important en l’àmbit universitari. La concentració de persones que es produeix en aquesta mena 

d’esdeveniments si es realitzen de manera presencial, pot constituir, si no es prenen les mesures 

adequades, un risc important de transmissió i disseminació de la COVID-19, tant pel nombre de 

persones que poden arribar a concentrar-se, com per la diferent procedència d’aquestes. 

Referent a això les diferents disposicions legals han marcat unes mesures preventives canviants 

en funció de la situació epidemiològica, per la qual cosa el present document haurà d’adaptar-

se tant a les actualitzacions de les mateixes com als coneixements i circumstàncies de cada 

moment. 

Abans d’entrar en matèria de condicions enfront de la COVID-19, cal tindre en compte que les 

indicacions següents complementen al procediment de condicions de seguretat i salut per a 

l’organització d’actes o activitats en locals i recintes de la Universitat Jaume I, el qual ha de ser 

tingut en compte sempre. 

La normativa específica actual estableix unes mesures generals de cautela, seguretat i higiene, 
a més d’altres específiques per activitats, serveis i sectors. Amb tot, serà necessari estar atent a 
les actualitzacions de la normativa respecte a restriccions per activitats. 
 
A la vista de totes les indicacions normatives, en l’organització de jornades, congressos, 

conferències o actes similars que es desenvolupen de manera presencial o semipresencial a 

l’UJI serà necessari tindre en compte les següents condicions:  

1. Es recomana no assistir presencialment a aquelles persones amb símptomes 

compatibles amb COVID-19, aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la malaltia, 

encara que no presenten símptomes i que no hagen finalitzat el període d’aïllament 

domiciliari requerit, o les que es troben en període de quarantena per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

Si alguna persona començara a tindre símptomes compatibles amb COVID-19 durant la 

celebració de l’esdeveniment, haurà de seguir el procediment establit en l’UJI. 

  

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/2SWHAENRA8IMQVZIROD0XUOBH725EEOQ
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/2SWHAENRA8IMQVZIROD0XUOBH725EEOQ
https://www.uji.es/coronavirus
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2. En l’organització s’hauran de considerar els següents aspectes: 

 Aspectes preventius Consideracions 

Aforament · L’aforament podrà ser del 100 %, tant 
per a events amb personal assistent 
assegut com amb personal dempeus. 

· En cas de dubte, consultar a l’OPGM. 

Màscara · Es recomana l'ús de màscara en tots els 
espais interiors, especialment si no és 
possible guardar la distància de 
seguretat d'1,5 m, i a l'exterior quan es 
produisquen aglomeracions de 
persones. 

· Ús obligatori al Centre Sanitari, tant per 
al personal com per als usuaris i 
acompanyants. 

· Sol·licitar al personal de mitjans audiovisuals 
sprais desinfectants per als micros, si es 
considera. 

Higiene de mans · Dotació de gel hidroalcohòlic · Sol·licitar a l’OPGM. 

Consum de tabac · No es permet fumar a les terrasses on 
se celebren els càterings. 

· Sol·licitar al personal assistent a l’event que, 
en cas de fumar, se separen de les entrades, 
eixides i façanes dels edificis. 

Ventilació de 
locals 

· Es realitza per defecte.  

· Si és possible, obrir les finestres abans 
de l’esdeveniment i durant les pauses. 

· Comprovar i planificar amb l’OTOP la 
renovació d’aire i la climatització, 
especialment per a esdeveniments que se 
celebren en caps de setmana o festius. 

Neteja específica · Es realitza per defecte. · Si es necessita neteja extra, sol·licitar al 
Servei de Contractació i Assumptes Generals. 

Participants 
provinents de 
zones d’especial 
risc 

· Consultar al Ministeri de Sanitat les 
possibles restriccions d’accés a Espanya. 

· Consultar a l’OPGM en cas de presencialitat. 

 


