
 
 
 
 

PROGRAMA FORMATIU EN PREVENCIÓ DE RISCOS 

U1156 PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ENFRONT DEL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 

 
 

Presentació 

 
La situació generada per la pandèmia mèdica ha fet necessària l'adopció de mesures de 
contenció extraordinàries. En funció de l’evolució de la situació d’emergència conseqüència 
de l’alerta sanitària associada a la COVID 19, i en coherència amb la informació publicada 
per les autoritats i/o organismes competents, la Universitat de Lleida ha elaborat un Pla de 
Reincorporació Progressiva a l’activitat habitual que la UdL tenia abans de l’estat d’alarma.  

Aquest Pla proposa planificar i recollir tots els aspectes necessaris per garantir la protecció 
de la salut de totes les persones treballadores de la UdL i, alhora, evitar la propagació del 
coronavirus.  

Els principis i criteris amb els que s’ha dissenyat aquest pla de reincorporació respecten i 
són coherents amb els principis de l’activitat preventiva definits a l’article 15 de la Llei 
31/1995, de prevenció de riscos laborals, que estableixen que la prioritat és evitar els riscos 
i, en cas d’existència, avaluar-los i minimitzar-los. 
Aquesta formació és una de les accions de la planificació de les activitats preventives 
previstes al Pla de Reincorporació Progressiva de la UdL per garantir la seguretat i la salut 
de les persones que, un cop finalitzat l’estat l’alarma, s’incorporin a treballar presencialment 
en els espais de la Universitat de Lleida.  
 
Aquesta formació és necessària i s’emmarca dins del programa formatiu de prevenció de 
riscos laborals, 
 
 

Objectius 

 
Aquesta activitat té com a finalitat donar les indicacions al personal de la UdL per a que es 
pugui incorporar al seu lloc de treball físic de forma segura després de la interrupció de la 
seva activitat habitual en les instalꞏlacions de la UdL. 
 
 

Destinataris 

 
PAS i PDI de la Universitat de Lleida. 
 
 

Programa 

 
- Introducció. 
- Exposició. 
- Transmissió. 
- Efectes per la salut. 
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- Classificació. 
- Avaluació de risc biològic i mesures preventives. 
- Treballadors especialment exposats. 
- Exposició al nou coronavirus. 
- Mesures de protecció bàsiques contra el coronavirus. 
- Equips de protecció individual. 
- Recomanacions de vigilància de la salut. 
- Com rentar-se les mans.  
 
 

Estructura i metodologia del curs 

 
Classes en-línia on s’impartiran els continguts amb exemples i situacions pràctiques 
aplicades. 
 
 

Professorat 

 
Personal del servei de prevenció SP Activa 
 
 

Dates  

 
Actualment el curs està obert permanentment i diàriament es faciliten accessos a les 
persones que formalitzin la inscripció a través del següent enllaç web de formació del 
professorat universitari: http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php. 
L’activitat romandrà activa fins al 30 de juny. 
 
  

Hores lectives 

 
2 hores. 
 
 

Certificat 

 
Aquesta formació donarà lloc a un certificat d’assistència per part del servei de prevenció 
aliè S.P. Activa. 
 
 

Material del curs 

 
Es facilitarà en la pròpia aplicació quan s’activi aquesta activitat formativa. 
 


