PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE L’ESCOLA ARTS I TÈCNIQUES DE LA MODA DAVANT
L'ACTIVACIÓ DE L'ALERTA SANITÀRIA PEL COVID-19 (SARS-CoV-2)
Actualització: 11-03-20
Aquest protocol està en contínua revisió en funció de l'evolució i la nova informació
disponible.

1. OBJECTIU

1.1

Aquest protocol acull les diverses mesures que l'Escola Arts i Tècniques de la Moda
ha previst i adoptat davant l'activació de l'alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV2).

1.2
1.2 Aquest protocol es troba en revisió permanent en funció de l'evolució i la nova
informació de què es disposi sobre la malaltia i de les instruccions que es rebin de
les autoritats competents.

2. PRINCIPIS

L'Escola d’Arts i Tècniques de la Moda adoptarà les mesures que les autoritats competents
recomanin i indiquin en cada cas, d'acord amb els següents principis i previsions:

• Compliment de les indicacions i instruccions de les autoritats sanitàries i de les autoritats
i el personal d'emergències.
• L'adopció i aplicació de les mesures es farà conforme al principi de proporcionalitat i de
màxim respecte a les persones, fent prevaler el principi de prevenció.
• L'objectiu principal serà de preservar la salut i la seva prevenció
• Es procurarà no generar alarma i proporcionar informació precisa, uniforme i amb la
màxima transparència mitjançant la pàgina web l'Escola d’Art i Tècniques de la Moda
(www.eatm.com) que estarà permanentment actualitzada i amb la comunicació directa
mitjançant l'adreça de correu electrònic health@esdi.edu.es.

3. ÒRGANS RESPONSABLES

3.1 El Consell de Direcció de FUNDIT i la Comissió de Seguiment de la COVID-19 de la URL
són els únics òrgans de la URL i ESDi-EATM competents per a acordar l'aplicació de les
mesures contingudes en aquest protocol, en funció de les instruccions que es rebin per
part de les autoritats sanitàries i altres autoritats competents.
3.2 ESDi-EATM té un representant en el Comitè de Seguiment de la URL i manté una
constant comunicació amb aquest comitè. La persona designada és la Directora de
Relacions Internacionals.
4. ACTUACIONS EN CAS DE DETECCIÓ D'ALGUN CAS DE COVID-19 (SARS-CoV-2) EN
MEMBRES DE LA COMUNITAT DE L'ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY i l’ESCOLA D’ARTS I
TÈCNIQUES DE LA MODA- ESDi

4.2 Qualsevol membre de la comunitat universitària de l’Escola Superior de Disseny i
l'Escola d’Arts i Tècniques de la Moda que sospiti d'estar afectada pel virus COVID-19 haurà
de posar-se en contacte amb Catsalut (061) seguint les instruccions que li especifiquin.
4.3 Els membres de la comunitat universitària de l'Escola Superior de Disseny o l’Escola
d’Arts i Tècniques de la Moda que es contagiïn d'aquesta malaltia o que estiguin afectats
per mesures de confinament i/o quarantena ho comunicaran a EATM de manera
immediata, sempre que els sigui possible, mitjançant l'adreça de correu electrònic
health@esdi.edu.es.
4.4 Els membres de la comunitat ESDi i de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda
(estudiants, personal docent i PAS) que es contagiïn de la COVID-19, o que estiguin
afectats per mesures de confinament i/o quarantena, o que estiguin o hagin estat en
contacte amb persones que hagin donat positiu al COVID-19 procuraran comunicar-ho a
health@esdi.edu.es.
4.5 En tot moment se seguiran les gestions oportunes amb l'Agència de Salut Pública de
Catalunya, les gestions oportunes amb la Seguretat Social, la mútua i/o les agències
asseguradores corresponents, si escau, i seguirà el procediment establert en cada cas
4.6 Els estudiants, PAS o PDI que estiguin a mobilitat internacional hauran de seguir les
indicacions de les autoritats sanitàries de cada país i de les seves universitats
d'acolliment. Els estudiants que decideixin tornar a EATM - ESDi i provinguin de zones de
risc hauran de seguir les instruccions locals, sent recomanable l'aïllament preventiu
voluntari.
4.7 Qualsevol comunicació de dades personals resultant del procés de gestió d'alertes es
gestionarà conforme a les disposicions legalment aplicables i es comunicarà al delegat de
protecció de dades de l'Escola Superior de Disseny (rgpd@esdi.edu.es).

5. MESURES ADOPTADES MENTRE ES MANTINGUI L'ALERTA SANITÀRIA

Mentre es mantingui activada l'alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2), s'aplicaran les
següents mesures:

5.1 Desplaçaments del PDI i del PAS

5.1.1. Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i mentre
duri l'alerta sanitària, qualsevol empleat de l'Escola d’Arts i Tècniques de la Moda i l’Escola
Superior de Disseny que, amb motiu de la seva activitat en la universitat, hagi de viatjar a
zones de risc requerirà una autorització expressa i per escrit de la Direcció de FUNDIT—
o de la persona en qui delegui—, prèvia sol·licitud motivada. En la web de d’EATM es
mantindrà actualitzada la informació sobre les zones de risc en funció de les
recomanacions
de
les
autoritats
sanitàries.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/areas.htm
5.1.2 Els empleats que estiguin desplaçats en zones de risc i no que no estiguin afectats
per mesures de confinament o quarantena han de seguir les recomanacions de les
autoritats sanitàries i de les institucions d'acolliment. EATM facilitarà el suport que es
requereixi en cada cas.

5.2. Actuacions respecte a la presència física en el lloc de treball

5.2.1 Les actuacions es determinaran per la Direcció de FUNDIT. Quant a les mesures que
afecten els serveis de la Universitat, aquestes tindran en compte els principis següents:
•

•

•

Es potenciarà que els serveis oferts per l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda es
puguin garantir mitjançant formes alternatives de treball com el teletreball.
Els responsables de departament asseguraran el recordatori a les persones de les
mesures necessàries d'extremar la higiene personal en tot moment i evitar el
contacte personal.
A les persones en estat de gestació, es recomanarà que puguin utilitzar espais
alternatius de treball, o que puguin treballar mitjançant teletreball.

5.3 Altres mesures

Seguint les indicacions i recomanacions de les autoritats competents, l'Escola d’Arts i
Tècniques de la Moda adoptarà les mesures que siguin necessàries, les quals es
publicaran mitjançant els canals oficials de comunicació d’EATM.
6. SUSPENSIÓ D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES

6.1 La direcció del centre amb el suport del Comitè de Seguiment acordarà la suspensió —
total o parcial— d'activitats acadèmiques i docents presencials de conformitat amb les
recomanacions de les autoritats competents.
6.2 La resolució de suspensió d'activitats acadèmiques presencials es publicarà
mitjançant els canals oficials de comunicació d’EATM. Així mateix, la resolució es
comunicarà:
•
•
•

A les autoritats sanitàries competents
Als delegats d'especialitat per curs
Als espais on ESDi-EATM imparteixi docència en instal·lacions que no siguin de la
seva propietat

6.3 Es mantindrien les obligacions de PDI i el PAS, que han de continuar prestant els seus
serveis en el centre, a excepció d'aquells col·lectius d'alt risc.

6.4 L'activitat acadèmica i docent no se suspendrà malgrat la suspensió de les classes
presencials. El PDI gestionarà els processos d'ensenyament en línia i reforçarà
l'assistència i la tutorització dels estudiants a través dels mitjans virtuals. En cap cas es
podran organitzar reunions ni tutories presencials amb els alumnes en instal·lacions
d’EATM- ESDi. L'Escola d’Arts i Tècniques de la Moda establirà, en la mesura que sigui
possible, establir les alternatives d'autoaprenentatge per als estudiants i possibles
variacions de processos d'autoavaluació dels estudiants.

6.5 La suspensió d'activitats acadèmiques presencials comportaria el tancament de les
següents instal·lacions i serveis:

• aules i laboratoris en els quals es duguin a terme activitats docents, incloses les sortides
de camp;
• biblioteca i sales d'estudi;
• activitats associades a les beques de col·laboració de FUNDIT i pràctiques que es
desenvolupin en instal·lacions d’EATM;
• cursos i activitats programades en espais d’EATM.
• activitats acordades mitjançant conveni que s'hagin de desenvolupar en espais d’EATM.
• Les pràctiques que tinguin lloc fos de les instal·lacions d’EATM es mantindran en funció
de la situació de l'entitat externa.
6.7 Finalitzat el període de suspensió, l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda reprogramarà,
sempre que sigui possible, totes les activitats acadèmiques que hagin resultat afectades.
En tot cas es garantirà el dret d'avaluació dels estudiants.
6.8 Sempre que sigui possible, es reprogramaran les activitats externes suspeses.

6.9 La comunicació de la suspensió de les activitats educatives presencials a les
empreses responsables de neteja i restauració estaran a càrrec de la Directora de
Desenvolupament Corporatiu.
7. TANCAMENT

7.1 La Direcció de FUNDIT acordarà el tancament total o parcial de les instal·lacions de
l'Escola d’Arts i Tècniques de la Moda de conformitat amb les recomanacions de les
autoritats competents.
7.2 La resolució de tancament es publicarà en els canals oficials d'informació. Així mateix,
la resolució es comunicarà:
• a les autoritats sanitàries competents;
• a les universitats amb conveni de mobilitat d'estudiants, PAS o PDI;
• al representant dels treballadors;
• als delegats per curs;
• a les empreses de contracte de neteja, restauració i uns altres.
7.3 El PDI gestionarà els processos d'ensenyament en línia i reforçarà l'assistència i
tutorització dels estudiants a través dels mitjans virtuals. En cap cas, podrà organitzar ni
reunions ni tutories presencials amb els alumnes en les instal·lacions d’EATM. L'activitat
acadèmica no es pararà malgrat la suspensió de les classes presencials.

7.4 El tancament de les instal·lacions comporta la prohibició d'accés, a excepció per al
personal autoritzat de conformitat amb aquest protocol.
7.5 EATM ha previst els serveis crítics mínims que requereixin la presència de personal en
cas de tancament. La Direcció de FUNDIT informarà el representant dels treballadors de
les mesures extraordinàries a prendre per a garantir els serveis crítics durant els períodes
que es necessitarà prendre les mesures especials de restricció d'activitats o tancament.
7.6 El responsable dels serveis de desenvolupament infraestructural farà les actuacions
de coordinació necessàries per a garantir l'adequat funcionament en el cas de tancament
de les instal·lacions.
8. REVISIÓ

Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l'evolució i la nova informació que
es disposi. Les modificacions es publicaran en la pàgina web. La responsabilitat d'aquestes
revisions està sota el Consell de Direcció de FUNDIT i el Comitè de Seguiment de la URL.
9. PUBLICACIÓ D'AQUEST PROTOCOL

Aquest protocol es publica en la pàgina web d’EATM i al campus virtual i es manté en vigor
mentre aquest activa l'alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2)

