
                                                                 
 
Nom................................................................................................................DNI.................................................... 
Assignatura.........................................................................................Grau............................................................... 
 
Sensibilitats especials (al·lèrgies, convalescència, gestació...)..............................              No soc coneixedor de patir cap sensibilitat 
 
Normes específiques COVID  
Em comprometo a conèixer les mesures preventives i de protecció incloses en el Pla de contingència de la URV, disponible a la 
web institucional, i a respectar-les; en particular, les següents, referides al deure d’autoprotecció:  
1.- Prendre’m la temperatura cada dia abans de sortir de casa. En cas de tenir dècimes per sobre de 37 graus, em quedaré a 
casa i contactaré amb el meu centre de salut.  
2.- Portar posada degudament i en tot moment una mascareta higiènica o quirúrgica (preferentment FPP2), tant als espais 
oberts com tancats de les instal·lacions de la URV.  
3.- En arribar a les instal·lacions de la URV, seguir les indicacions sobre el manteniment de la distància física, la higiene de mans, 
el seguiment d’itineraris i recorreguts d’entrada i sortida, i la ventilació dels espais, si s’escau.  
4.- Tossir o esternudar amb la mascareta posada i/o tapant-me la boca amb la cara interna de l'avantbraç i evitar tocar-me la 
cara, nas i ulls abans no m’hagi rentat les mans.  
Conec la prohibició d’accedir als edificis i instal·lacions de la URV si tinc simptomatologia compatible amb la COVID-19 o m’ha 
estat prescrita una prova PCR. Si es dona aquesta darrera circumstància o els resultats són positius, em comprometo a 
comunicar-ho a l’adreça COVID de referència del meu centre, que m’han facilitat.  
Em comprometo a seguir les indicacions dels responsables acadèmics per complir les mesures de seguretat inherents a la 
planificació de les assignatures i del curs en la modalitat de docència mixta (per exemple, respectar els grups d’assistència, no 
canviar els grups, etc.). 
 
DECLARO QUE: 

He rebut i he llegit les normes generals de seguretat al laboratori i les normes de seguretat específiques de les 
pràctiques de l’assignatura. 
He rebut la informació i conec on es troben els accessoris de seguretat dels laboratoris: 

• Sortides d’emergència 
• Farmaciola 
• Manta ignífuga 
• Renta ulls 
• Dutxa 
• Telèfons en cas d’emergència 

He llegit la informació sobre les normes de seguretat que s’han de seguir al laboratori durant les pràctiques 
d’aquesta assignatura, incloses al guió de les pràctiques 

EM RESPONSABILITZO DE: 

• Protegir-me correctament utilitzant els equips de protecció individual indicats pel professor. 
• Conèixer els riscos derivats de l’activitat que estic realitzant 
• Comunicar al responsable de les pràctiques els incidents que es produeixin durant l’activitat docent 
• Col·laborar durant l’emergència o el simulacre seguint les indicacions del professor o personal de 

emergència 
 

I em comprometo a seguir les normes descrites en el manual de seguretat en tot moment. 
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