
 
 

20 d’abril de 2022. Circular núm 7. 

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 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) o presencialment amb les degudes mesures de 
prevenció: ús de la mascareta, rentat de mans i ventilació dels espais.  

 Les persones que hagin estat en contacte amb portadors del coronavirus o 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, si els 
símptomes són lleus, cal venir a treballar fent ús de la mascareta durant 10 dies.  

 Per aquelles persones, que per diferents raons, vulguin continuar teletreballant, es 
considera la possibilitat de fer-ho de manera parcial amb un màxim 2 dies per setmana 
(només un d’ells podrà ser el dilluns o el divendres), seguint el què estipula la normativa 
del sector públic (Instrucció 6/2020, de 3 de juny). En aquest cas s’haura d’informar 
dels horaris a gerència, i en el cas del personal de recerca, també a l’IP del seu grup o 
línea d’investigació, per fer un seguiment del treball.  

 Es reprenen les activitats presencials que requereixin la participació d’un grup de 
persones (seminaris, cursos, etc). Es contemplarà la forma híbrida, sempre que els 
mitjans tècnics disponibles ho facin possible. 

B) Distància entre persones i higiene  

 Les persones que comparteixin despatx i no puguin preservar una distància de 1,5 
metres utilitzaran mampares de separació. 

 En les zones comunitàries del CED s’aconsella l’ús de mascaretes, en especial de les 
persones més vulnerables.  

 A la cuina es serà especialment curós en la neteja dels estris comuns i amb 
la ventilació de l’espai.  

 Caldrà rentar-se 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. 

 El CED disposa de dispensadors de solució hidroalcòholica i cartells informatius en 
punts estratègics per facilitar la higiene i recordar els protocols. Es disposa també de 
material de desinfecció (líquid i paper d’un sol ús per netejar el material informàtic o 
altres elements) a demanda.  

 Es recomana continuar restringint els viatges i prioritzar l’ús de les tecnologies de 
connexió telemàtica per comunicar-se amb persones fora del CED.  

1 La darrera ordre: D 7/2020 de 4 d’agost (sobre el teletreball) , RD llei 30/2021, de 23 de desembre sobre 
mesures de prevenció, RD llei 286/2022, de 19 de abril. 

2 En cas de fer teletreball cal seguir els protocols de salut vigents i 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.  


