Pla de contingència

14 de setembre de 2020
1. Introducció
L’Ateneu Universitari Sant Pacià format per la Facultat de Teologia de Catalunya, la
Facultat de Filosofia de Catalunya, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i
Arts cristianes, i l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis, no depèn del sistema públic
espanyol d’universitats sinó que forma part del sistema de la Congregació per a
l’Educació Catòlica de la Santa Seu. Això fa que, a l’hora d’elaborar el Pla de
Contingència, s’hagin de tenir en compte diferents marcs normatius. L’Institut Superior
de Ciències Religioses «Sant Fructuós» vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya i
a l’Ateneu Universitari Sant Pacià s’acull al mateix Pla de Contingència adaptant-lo a les
singularitats de la nostra seu (Centre Tarraconense «El Seminari»).
Des que ha començat l’etapa de represa a Catalunya, el 19 de juny de 2020, regulada pel
Decret 63/2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un seguit de
normatives per fer front a la pandèmia de COVID-19.

- La Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, regula les condicions per
al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la represa al territori de
Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19.
- La Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen les noves
mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19.
- El 29 de juny el PROCICAT va aprovar el Pla sectorial d’universitats, elaborat
pel Consell Interuniversitari de Catalunya. Tot i que l’AUSP no està integrat dins
el sistema universitari de Catalunya, s’ha basat en gran part en aquest Pla per
desenvolupar el seu Pla de contingència.
- Així mateix, l’AUSP té en compte també la normativa Prot. 271/2020 de la
Congregatio de Institutione Catholica emesa el 15 de juny a la Ciutat del Vaticà,

Normas para la aplicación de la Const. Ap. Veritatis gaudium para el próximo
año académico.
A partir d’aquestes normatives, l’Ateneu Universitari Sant Pacià ha elaborat el seu propi
Pla de Contingència, un pla que pot anar canviant en el transcurs dels dies a causa dels
canvis que es produeixin durant la pandèmia de COVID-19 com també ho farà l’INSAF.
Així mateix, es podran prendre decisions puntuals i modificacions sense necessitat de
canviar el Pla, si així ho demana i estableix el “Coordinador COVID” de l’INSAF, Dr.
Andreu Muñoz, director de l’INSAF, en comunicació amb el “Coordinador COVID” de
l’AUSP, Dr. Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i la directora del
Centre Tarraconense «El Seminari», Sra. Marisa Jiménez.

2. Objecte
L’objecte d’aquest document és establir les mesures organitzatives i de prevenció i
seguretat a l’INSAF a partir del setembre de 2020 per tal de tenir un marc normatiu que
permeti desenvolupar amb facilitat el dia a dia mentre duri l’alerta sanitària provocada
pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquest Pla té ter objectius:

- Protegir els membres de la comunitat universitària.
- Desenvolupar la docència, recerca i activitat administrativa al màxim possible.
- Facilitar la presa de decisions en els moments en què hi hagi incidències.
Tota l’activitat de l’INSAF s’ha de dur a terme amb respecte a les mesures
higienicosanitàries i de distanciament físic determinades en aquest document.
3. Principis d’actuació
Els principis que regeixen el Pla de contingència i protocol d’organització de l’INSAF
són el següents:
- La preservació de la salut del personal acadèmic i d’administració i serveis, de
l’alumnat i de les persones externes a la comunitat universitària que es relacionen

amb aquests col·lectius en l’interior del recinte universitari ubicat al Centre
Tarraconense «El Seminari».
- El respecte al compliment de les disposicions establertes per les autoritats
governamentals de Catalunya i Espanya, pel marc legal vigent espanyol i per les
normatives pròpies de la Congregació per a l’Educació Catòlica de la Santa Seu.
- Garantir el dret dels estudiants en la mesura del possible a rebre docència durant
tot el curs, ja sigui de manera presencial, preferentment, o a distància mitjançant
la modalitat telemàtica si calgués.

4. Abast
Aquest Pla de contingència i protocol d’organització s’aplica a les Facultats de Teologia,
Filosofia, Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes, i a l’Institut de Litúrgia
ad instar Facultatis. S’aplica, doncs, a tota la comunitat d’aquests centres, és a dir, al
personal docent, a l’alumnat, al personal d’administració i serveis, i en general, a les
persones que assisteixin en un dels espais o actes corresponent d’aquests centres. També
a l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» que fa servir el Pla de
Contingència de l’AUSP com a referent, tot disposant de normativa pròpia en funció de
les seves particularitats com es redacta en el present document.

5. Responsabilitats

Els Òrgans de Govern de l’INSAF, encapçalats pel director, Dr. Andreu Muñoz, són els
encarregats d’impulsar i liderar els protocols i mesures que es deriven del Pla de
contingència.
Les persones i els col·lectius de la comunitat de l’INSAF i persones externes que
accedeixin a les instal·lacions on es cursen les classes són responsables del compliment
de totes les mesures recollides al Pla, les quals tenen caràcter d’obligació.
El professorat és el responsable del compliment de les mesures sanitàries dins els àmbits
de la docència.

6. Mesures específiques de protecció

Mentre el personal estigui present al centre de treball ha d’adoptar les mesures necessàries
per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com
evitar la pròpia exposició a aquests riscos. Les mesures de protecció individual i
col·lectiva es fonamenten principalment en la higiene freqüent de les mans, la
minimització de l’impacte dels mecanismes respiratoris reflexos (evitar tossir directament
a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, nas i
ulls), el manteniment de la distància física interpersonal de seguretat, l’ús de mascareta,
etc.
Si es notifica algun cas de COVD-19 en la comunitat de l’INSAF o hi ha algun cas
sospitós, s’aplicarà el “Protocol d’Actuació en cas de contagi”, i es prendran les mesures
convenients en funció dels factors que concorrin.

6.1. Mesures de protecció individual
La protecció individual passarà per la distància de seguretat, el rentat de mans i l’ús de
mascareta obligatori a tot el recinte del Centre Tarraconense «El Seminari», l’edifici on
s’allotja INSAF. Queden exemptes de l’ús de la mascareta aquelles persones amb
problemes respiratoris, amb justificant mèdic, i les persones amb altres afectacions que
tinguin aquest eximent per part d’un sanitari.
6.2. Mesures organitzatives en l’àmbit docent
La Congregació per a l’Educació Catòlica ha emès un document amb data 15 de juny de
2020 amb indicacions i recomanacions per a la docència del curs 2020/2021. La
Congregació, d’acord amb les disposicions de les Ordenacions de la Constitució
Apostòlica Veritatis Gaudium, art. 33, 2, demana que les classes es duguin a terme
preferentment de manera ordinària, és a dir, amb el sistema de classes impartides en
presència d’estudiants i professors. Aquesta tria, tal com indica el document, respon a «la
consciència que a les institucions acadèmiques eclesiàstiques se’ls confia la missió de ser
un espai de diàleg i de comunió» i a la necessitat que «ensenyament, didàctica i
investigació» madurin en un entorn en què els estudiants i els professors «treballin en
termes de relació, comunió i compartir.»
Tot i aquesta preferència clara per l’activitat presencial, la Congregació per a l’Educació
Catòlica preveu l’ensenyament a distància sempre que les autoritats sanitàries del lloc

adverteixin que no és possible la presencialitat física. Així, la modalitat en línia
telemàtica, estrenada durant el curs 2019/2020, s’activarà si es donen les circumstàncies
que ho facin necessari.
Les mesures que es duran a terme dins els espais docents seran les següents:
- És obligatori l’ús de la mascareta tant per l’alumnat com pel professorat, amb
les exempcions indicades en l’apartat anterior, mentre la normativa no digui el
contrari.
- Les aules estaran adequades per tal de mantenir les distàncies de seguretat entre
els alumnes, i entre els alumnes i el professorat.
- Per tal de facilitar la traçabilitat en cas d’un possible contagi, el professorat serà
responsable del control d’assistència a classe i de custodiar aquesta informació
per si fos necessària.
6.3. Mesures organitzatives en l’àmbit laboral
L’INSAF estableix les següents mesures per a l’organització de l’espai de treball dels
seus membres:
- L’ús obligatori de la mascareta
- L’establiment d’una distància mínima de seguretat personal d’1,5 m.
- La realització de reunions de manera virtual o presencial, sempre garantint les
mesures de distància de seguretat i higiene recollides en aquest Pla.

6.4. Mesures de protecció col·lectiva
Es demana a tothom que ha d’intervenir en l’activitat de l’INSAF que es faci responsable
ell mateix de prendre’s la temperatura corporal abans de sortir de casa quan hagi d’accedir
a l’edifici i que no hi accedeixi de cap manera si presenta febre, o algun altre símptoma
dels descrits per les autoritats sanitàries. Es considera que tothom ho accepta com una
declaració d’autoresponsabilitat.
Es demana que els alumnes restringeixin els contactes col·lectius al grup-classe
corresponent, durant les pauses entre classes i durant les entrades i sortides de l’edifici.

6.5. Mesures higièniques preventives
Les mesures higièniques preventives de l’INSAF seran les següents:
- És obligatori rentar-se les mans sempre que s’arriba al lloc de treball o s’entra
als edificis, aules, biblioteca, sales d’actes i espais compartits, com lavabos.
Quan no sigui possible, s’ha de fer servir el gel hidroalcohòlic.
- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici del Centre
Tarraconense «El Seminari», a les entrades de les aules, als llocs d’atenció al
públic i als espais de treball.
- S’ha de promoure la ventilació natural dels espais de treball i els espais docents
el màxim temps possible.
-S’han de ventilar els espais de treball durant la jornada. Es recomana obrir
portes i finestres per afavorir la ventilació.
-S’han de mantenir les portes obertes dels espais de treball que no siguin
d’ús individual.
-Als espais docents, s’han d’obrir les finestres en acabar les classes, de tal
manera que estiguin obertes fins l’inici de la classe següent amb l’objectiu
de renovar l’aire. També s’hi han de mantenir les portes obertes.
- Es recomana fer servir prioritàriament les escales enlloc dels ascensors. Si cal
l’ascensor, se n’ha de fer ús de manera individual.
- Es recomana evitar, sempre que sigui possible, l’ús compartit de materials i
equipaments.
- Es demana que l’ús dels serveis WC amb més d’un possible usuari es faci
esglaonadament, procurant que hi hagi un sol usuari que en faci ús mentre els
altres usuaris, eventualment, s’esperin per poder entrar.

6.6. Protocols de neteja i desinfecció
L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» està ubicat en l’edifici del
Centre Tarraconense «El Seminari», i per tant, els protocols generals de neteja i
desinfecció dels espais estan regits per la seva normativa específica.
Més enllà d’aquests, l’INSAF durà a terme els següents protocols específics a les aules:

- El material d’exposició que el professorat precisi (retoladors de pissarra, ordinador,...)
cal demanar-ho amb anterioritat a Secretaria i es lliurarà desinfectat.
- El personal de l’INSAF amb la col·laboració dels alumnes seran responsables de netejar
els espais a l’aula, abans i després de fer-lo servir, amb els productes desinfectants.
Cal comptar amb la col·laboració activa de tota la comunitat de l’INSAF per tal que els
espais de treball i de docència estiguin el més nets possible.

7.- Pla de contingència específic davant la detecció de casos
El més important per evitar un brot de la malaltia a l’INSAF és la col·laboració de tothom.
El primer que cal tenir present és que si hom identifica que té la simptomatologia
compatible amb la COVID-19 no s’ha de presentar a l’Institut. S’està obligat a
comunicar-ho a la direcció del centre a través de la Secretaria i a les autoritats sanitàries
corresponents.
S’ha dissenyat un protocol en dues fases: detecció i avís, i seguiment de la docència.
1.- Detecció d’un cas i avís a l’INSAF
Si una persona presenta els següents símptomes: febre, tos, sensació de falta d’aire,
malestar general, diarrees i vòmits, caldrà comunicar-ho a direcció / secretaria (977 23 38
33). L’afectat serà traslladat a un espai ventilat per a aïllar-ho i trucarà al centre de salut
d’atenció sanitària o al telèfon 061. A partir d’aquí es seguiran els protocols que marquin
les autoritats sanitàries i les instruccions seran comunicades convenientment al grupclasse i a les altres instàncies del centre. Si els símptomes es detecten fora de l’horari de
Secretaria, s’avisarà per correu electrònic (insaf@arqtgn.cat)
2.- Reacció al contagi per part de l’INSAF.
El Responsable COVID de l’INSAF decidirà, d’acord amb el sistema de Salut, quines
mesures s’han d’aplicar als contactes de la persona contagiada o sospitosa, i alhora com
es seguirà la docència a partir d’aquell moment. Es poden aplicar els casos següents:
- Confinament preventiu del grup
- Confinament preventiu de part del grup
- Confinament d’algun professor
- No confinament
Sigui quina sigui aquesta decisió, es comunicarà a través de correu electrònic o telèfon.

8. Informació i formació
Tota aquesta informació estarà penjada al web de l’INSAF.
Si es detecta un cas, s’informarà a les persones de l’INSAF segons les directrius del
“Protocol d’actuació en cas de contagi”. També s’aniran establint altres canals de
comunicació quan facin falta i es donaran a conèixer oportunament.

