PROTOCOL DE SEGURETAT COVID-19
DEL CISARC, CENTRE D’INNOVACIÓ EN SIMULACIÓ
El CISARC, Centre d’Innovació en Simulació, disposa d’un protocol de seguretat
específic per prevenir els contagis per CoViD-19 a les seves instal·lacions. Inclou
instruccions i recomanacions adaptades a la naturalesa de les seves activitats que
complementen les que es recullen al Pla de Contingència de la Fundació
Universitària del Bages (Campus Manresa de la UVic-UCC) (disponible a http://aquiho-fem-be.umanresa.cat/). En paral·lel, aquest document està en línia amb les
d’altres centres de simulació europeus (COVID-19 Crisis, Safe reopening of
simulation centres and the new normal: food for thought, 2020).

Normes de caire general
L’accés al CISARC es fa seguint les mateixes pautes de conducta que a la resta
d’instal·lacions de la universitat pel que fa a la higiene de mans, l’ús de la mascareta,
els recorreguts interns i la distància física.

Com participar en les activitats de manera segura
Les persones implicades en activitats de simulació al CISARC cal que respectin les
normes següents:
1. Deixar totes les pertinences a les taquilles que hi ha als vestidors, al
soterrani de l’edifici de la Clínica Universitària. L’estada al vestidor ha de
reduir-se al temps mínim imprescindible per evitar aglomeracions de
persones tant a dins com en els accessos. Les taquilles es tanquen amb
cadenat, que és personal i cadascú ha de dur el seu de casa.
2. Posar-se guants i mantenir-los posats durant tota l’estada al centre.
3. Accedir al CISARC només amb el material d’ús personal necessari per a
l’activitat (fonendoscopi, guia de simulació, bolígraf). Desinfectar-lo abans i
després de cada pràctica
4. Desinfectar el material d’ús compartit i les superfícies, després de cada
pràctica (simuladors, llits, etc.) amb aigua oxigenada/alcohol/solucions
hidroalcohòliques.
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5. Llençar els residus generats a la paperera: guants, papers, mascaretes, etc.
6. Ventilar l’espai durant uns deu minuts, durant els descansos.
Un cop finalitzada l’activitat de simulació, la sortida de l’aula es farà de manera
ordenada, seguint les indicacions del facilitador, bo i mantenint en tot moment la
distància física de seguretat.
Els responsables del CISARC s’ocuparan de ventilar l’espai utilitzat, un cop tothom
sigui fora.

Higiene de les mans i dels espais
Totes les aules i unitats de simulació del centre disposen de pica per realitzar un
correcte rentat de mans. A més, per evitar cues i aglomeracions, també disposaran
d’una ampolla de solució hidroalcohòlica. Igualment, tots els espais estan equipats
amb un esprai de producte desinfectant i paper per netejar les superfícies.
Si eventualment qualsevol d’aquests productes s’esgota, se’n pot demanar més al
personal del CISARC.

Ràtio de persona per aula
Els grups per a cada cas de simulació estaran integrats per un màxim de 15
alumnes més dos docents en les aules 2_9, 0_7 i Lab_Inn.
La resta d’aules tenen un aforament més reduït, que cal respectar. En cada cas, el
trobareu indicat a la porta d’accés. També podeu consultar-lo a través del
programari de reserva d’espais.
En cas que hi hagi grups que excedeixin aquestes ràtios, la coordinació de
simulació dels estudis haurà de comunicar-ho als responsables del CISARC per tal
de buscar una solució segura.
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Actuació en cas de contagi o sospita de contagi
Qualsevol persona vinculada al CISARC (personal, alumnat, professorat o
actors/malalts simulats) amb símptomes compatibles amb la CoViD-19 o bé
contacte estret d’una tercera persona positiva per aquesta malaltia (els contactes
estrets són les persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de
distància, durant més de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies
a l’inici dels símptomes) cal que:
• es quedi a casa,
• contacti amb el seu metge de capçalera o el 061 i
• comuniqui al personal del centre la seva situació.
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Directrius per a l’actuació d’alumnes, personal docent, actors
i personal dins de les instal·lacions del CISARC
Directrius per a l’alumnat
L’alumnat que utilitzi les instal·lacions del CISARC cal que segueixi les indicacions i
recomanacions següents:
1. Circular en el sentit que indiquen els senyals del terra del centre.
2. Respectar les indicacions de seguretat del professorat i del personal del
centre.
3. S’aconsella dur calçat exclusiu per circular pel centre, tal com es fa en
altres centres de salut i hospitalaris.
4. Sempre que sigui possible, dur el material d’ús personal més freqüent
(fonendoscopi, tisores, etc.).
També s’espera de l’alumnat que col·labori amb el personal i el professorat en la
tasca de complir i fer complir les mesures de seguretat.

Directrius per als docents
Els docents que facin classes a les instal·lacions del CISARC cal que segueixi les
indicacions i recomanacions següents:
1. Enviar el formulari d’autodeclaració responsable en relació al compliment
de la normativa de prevenció de la CoViD-19 que li proporcionarà el centre,
abans de l’inici de les classes.
2. Mantenir grups estables de treball.
3. Coordinar amb el personal del CISARC l’entrada dels diferents grups a les
unitats de simulació i/o aules. Vetllar perquè no es produeixin
aglomeracions de persones als passadissos, especialment a les entrades,
sortides i durant els descansos.
4. Comunicar al personal del CISARC amb temps suficient les activitats de
simulació no previstes per tal de garantir que es poden dur a terme amb
seguretat sense interferir amb la resta d’activitat planificada.
S’espera del professorat que siguin model de compliment de les mesures de
seguretat establertes i que col·labori amb el personal del CISARC en la seva tasca
de fer-les complir.

Directrius per als actors i els pacients simulats
Els actors i pacients cal que segueixin les indicacions i recomanacions següents:
1. Signar el formulari d’autodeclaració responsable en relació al compliment
de la normativa de prevenció de la CoViD-19 que li proporcionarà el centre,
abans de l’inici de l’activitat de simulació.
2. Desinfectar els objectes i superfícies que hagi utilitzat durant els descansos
a l’espai de repòs (unitat de simulació 8): taula, cafetera, microones, etc.).

Directrius per al personal del CISARC
El personal del CISARC cal que segueixi les indicacions i recomanacions següents:
1. Supervisar i garantir el compliment de la normativa de protecció contra la
CoViD-19 al centre. Fer suport i assessorar alumnat i professorat.
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2. Assegurar que hi ha material d’higiene i desinfecció (gel hidroalcohòlic,
sabó, paper, esprai desinfectant) suficient als diferents espais d’ús
compartit. Garantir, també, que hi ha disponibilitat de guants.
3. Desinfectar els espais utilitzats en les activitats de simulació, un cop
finalitzades.

Manresa, setembre de 2020
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