PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI,
(IISPV), DAVANT L’ACTIVACIÓ DE L’ALERTA SANITÀRIA PEL COVID-19 (SARS-CoV-2)
Reus-Tarragona, 11 de març de 2020

1. OBJECTIU
1.1. L’IISPV s’ubica principalment a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Joan XXIII,
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Institut Psiquiàtric Pere Mata, l’Hospital Verge
de la Cinta i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili
El fet que les instal·lacions de treball de l’IISPV s’ubiquin en espais de la xarxa sanitària
catalana comporta un grau d’eventual risc d’exposició a malalties infectocontagioses,
però també de responsabilitat en la implantació de mesures preventives.
1.2. Aquest protocol recull les diverses actuacions que l’IISPV ha previst i ha adoptat
davant l’activació de l’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2).
1.3. Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l’evolució i la nova
informació de què es disposi de la malaltia i de les instruccions que es rebin de les
autoritats competents.

2. ÒRGANS COMPETENTS

2.1. La Presidenta del Patronat de l’IISPV, l’Hble. Consellera Alba Vergés en tant quan
a Consellera de Salut, de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de membres del
Patronat de l’IISPV, són els màxims responsables de la gestió i bon
govern de l’IISPV. El Patronat de l’IISPV, a través del Director del centre, és alhora
l’òrgan competent per a l’adopció de les mesures que es relacionen en aquest protocol,
en funció de les instruccions que es rebin de les autoritats sanitàries competents,
principalment, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
2.2. Es constitueix el Comitè de Crisi COVID-19 per assistir el Patronat de l’IISPV i al
seu braç executor, el Director de l’IISPV, en l’adopció i seguiment de les mesures
contingudes en aquest protocol.
Aquest comitè està integrat per:
• El Director de l’IISPV, que el presideix
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• El Gerent
• La Directora Oficina Tècnica
• Dos membres del Comité direcció (HUJ23 i HUSJR)

El Director de l’IISPV és l’interlocutor de l’IISPV en relació a les actuacions derivades
d’aquest protocol, tant a nivell intern (amb els membres de la comunitat IISPV) com a
nivell extern.

3. PRINCIPS DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE L’IISPV

L’IISPV, s’ubica a l’entorn de la xarxa sanitària catalana i per tant adoptarà les mesures
que les autoritats competents en aquest entorn recomanin en cada cas, d’acord amb els
principis i les previsions següents:
• Se seguiran sempre les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, que és el màxim responsable del Patronat de l’IISPV i l’òrgan competent en
la gestió de l’activació de l’alerta sanitària causada pel COVID-19.
• L’adopció i aplicació de les mesures es farà conforme al principi de proporcionalitat i
de màxim respecte a les persones, i fent prevaldre el principi de prevenció.
• Es procurarà no generar alarma i proporcionar informació precisa, uniforme i
transparent mitjançant actualitzacions periòdiques d’informació signada pel
Director de l’IISPV que seran comunicades a través de l’adreça rrhh@iispv.cat
• Qualsevol dubte o qüestió s’elevarà per prudència a la persona responsable directe, la
qual considerarà la gravetat del cas i ho elevarà eventualment al Comitè de Crisi COVID19 (a través de l’adreça rrhh@iispv.cat) que la valorarà segons principis descrits en
aquest protocol.
La Comunitat IISPV inclou personal contractat per l’IISPV, així com el personal adscrit a
l’IISPV. El personal adscrit a l’IISPV és aquell personal IISPV que manté relació
contractual amb qualsevol de les institucions sòcies de l’IISPV (l’Hospital Universitari
Joan XXIII, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Institut Psiquiàtric Pere Mata,
l’Hospital Verge de la Cinta i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat
Rovira i Virgili). Es recomana sempre actuar en base a les directives de l’organització
contractant, qui es responsabilitzarà d’activar el protocol d’actuació corresponent en
cada cas. No obstant, l’IISPV estarà a disposició de qualsevol membre de la seva
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comunitat i garanteix la comunicació amb les entitats sòcies corresponents i l’activació
del protocol d’actuació corresponent en cada cas.
Es recomana que:
• El personal contractat per l’IISPV actuï sempre seguint les recomanacions indicades
per la direcció de l’IISPV. Així mateix, el personal contractat per l’IISPV que s’ubiqui en
instal·lacions de l’Hospital Universitari Joan XXIII, l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus, l’Institut Psiquiàtric Pere Mata, l’Hospital Verge de la Cinta, la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres, cal que siguin
coneixedors i compleixin les directrius d’aquestes organitzacions.
• El personal adscrit a l’IISPV actuarà sempre seguint les indicacions donades per la
direcció corresponent.
• Es recomana que el personal de tercers (personal subcontractat que realitzi la seva
activitat professional a les instal·lacions de l’IISPV) actuï conforme a lo estipulat en
aquest protocol d’actuació. L’IISPV facilitarà el protocol d’actuació a les empreses
corresponents.

4. ACTUACIONS EN CAS DE DETECCIÓ D’ALGUN CAS DE COVID-19 (SARS-CoV-2).
EN MEMBRES DE LA COMUNITAT IISPV
4.1. El Departament de Personal de l’IISPV, ha de comunicar qualsevol cas a la Direcció
de l’IISPV i ha d’actuar conforme a aquest protocol.
4.2. Els membres de la Comunitat IISPV que es contagiïn d’aquest malaltia o que
estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena, ho han de comunicar a
l’IISPV de forma immediata, sempre que els sigui possible, al Departament de Personal
i/o a la Direcció mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@iispv.cat i/o
direccio@iispv.cat o tel. 977 759394.
4.3. En el cas que un membre de la Comunitat IISPV amb sospita d’infecció per COVID19 (SARS-CoV-2) es presenti al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’IISPV, se
l’aïllarà seguint el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou
coronavirus SARS-CoV-2, protocol actualitzat amb data 3 de març de 2020 pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya - Agència de Salut Pública de
Catalunya, i es notificarà urgentment al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya – Agència de Salut Pública de Catalunya, així com al Director de l’IISPV. En el
cas que el membre de la Comunitat IISPV amb sospita d’infecció per COVID-19 (SARSCoV-2) presentat al Servei de Prevenció de Riscos Laborals no sigui personal contractat
per l’IISPV, se l’aïllarà seguint el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel
nou coronavirus SARS-CoV-2 protocol actualitzat amb data 10 de març de 2020 pel
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Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya - Agència de Salut Pública de
Catalunya, i es notificarà urgentment als Serveis de Prevenció de l’entitat corresponent.
Posteriorment seguirem les instruccions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya - Agència de Salut Pública de Catalunya i continuarem en contacte per estar
informats de l’evolució del cas. El Director de l’IISPV estarà informat en tot momento de
tot el que s’esdevingui.
4.4. Posteriorment, i només en el cas que es tracti de personal contractat per l’IISPV,
aquest farà les gestions oportunes amb la Seguretat Social, la mútua asseguradora i
seguirà el procediment establert.
4.5. En cas de membres de la Comunitat IISPV que estiguin fent una estada de mobilitat
o qualsevol acció que faci que aquest o aquesta estiguin fora del centre, i que resultin
infectats de COVID-19 (SARS-CoV-2) ho han de comunicar a l’IISPV de forma immediata,
sempre que els sigui possible, al Departament de Personal i/o a la Direcció de l’IISPV
mitjançant correu electrònic rrhh@iispv.cat o tel. 977 759394. El Servei de Prevenció
de Riscos de l’IISPV ho comunicarà al centre, institució o universitat d’acollida, i es
prestarà el suport adient a les persones afectades.
Posteriorment seguirem les instruccions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya - Agència de Salut Pública de Catalunya i continuarem en contacte per estar
informats de l’evolució del cas. El Director de l’IISPV estarà informat en tot moment de
tot el que s’esdevingui.
En el cas que el membre de la Comunitat IISPV que estiguin fent una estada de mobilitat
o qualsevol acció que faci que aquest o aquesta estiguin fora del centre, i que resultin
infectats de COVID-19 (SARS-CoV-2) i que ho comuniquin al Servei de Prevenció de
Riscos Laborals de l’IISPV, no sigui personal contractat per l’IISPV, es notificarà
urgentment a la Direcció de l’entitat sòcia corresponent.
4.6. Qualsevol comunicació de dades personals resultant del procés de gestió d’alertes
s’ha de gestionar conforme a les disposicions de privacitat i protecció de dades
legalment aplicables.
5. MESURES ADOPTADES PER L’IISPV MENTRE ES MANTINGUI L’ALERTA SANITÀRIA
L’IISPV s’ubica principalment a les instal·lacions de l’Hospital Universitari Joan XXIII,
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Institut Psiquiàtric Pere Mata, l’Hospital Verge
de la Cinta i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.
El fet que les instal·lacions de treball de l’IISPV s’ubiquin en espais de la xarxa sanitària
catalana comporta un grau d’eventual risc d’exposició a malalties infectocontagioses,
però també de responsabilitat en la implantació de mesures preventives.
A l’entorn laboral les mesures preventives s’emmarquen en el Reial decret 664/1997 de
12 de maig sobre la protecció dels treballadors i de les treballadores contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics en el treball, i el dany, si es produeix, pot
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tenir consideracions legals de contingència professional. Mentre es mantingui activada
l’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2), s’han d’aplicar les mesures següents que
seran revisades en funció de les actualitzacions i recomanacions que faci el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que al seu torn es coordina amb la resta
d’autoritats europees i amb el Ministerio de Sanidad.
5.1. Normes bàsiques d’higiene i responsabilitat individual. Els empleats son els
responsables de l’adopció de les mesures preventives que es descriuen en el protocol
d’actuació de l’IISPV.
Els/les Caps de Grup, els investigadors i investigadores principals o altres responsables
directes han de procurar que el personal al seu càrrec actuï de forma responsable,
segueixi el protocol i realitzi oportunament les comunicacions necessàries.
És extraordinàriament convenient que tots els i les professionals de la institució
estiguem al cas de l’evolució del virus, raó per a la qual s’aniran actualitzant les normes
de salut pública i laboral establertes pels organismes competents a través de comunicats
institucionals signats per la Direcció de l’IISPV via e-mail (direccio@iispv.cat) de forma
periòdica.
Es recomana seguiu les recomanacions del Departament de Salut – Agència de Salut
Pública a continuació:
Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó), especialment després del
contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze
en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions
alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
• Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i
no hi compartiu les pertinences personals.
• Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament. Es recomana que aquells membres de la
comunitat IISPV que presentin simptomatologia respiratòria i febre alta s’abstinguin
de venir a treballar.
•

5.2. Mesures ambientals
Seguint les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya l’IISPV insta
als seus treballadors i treballadores a:
• Netejar sovint les superfícies amb els productes habituals (aigua i sabó).
Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar.
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• Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és
possible, de manera natural (obrint les finestres).
5.3. Desplaçaments, assistència a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o
altra activitat dels membres de la Comunitat IISPV
Seguint la resolució del passat 5 de març del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya per a la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per la prevenció i el
control de la infecció pel COVID-19 (SARS-CoV-2) en el col·lectiu de professionals
sanitaris, tant per la tasca assistencial que molts dels membres de la comunitat IISPV
ostenten, així com pel fet de treballar en entorns assistencials amb possible contacte
amb persones que poden tenir diferents nivells d’immunosupressió, l’IISPV insta a tot
el personal de la Comunitat IISPV a:
• La suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra
activitat de formació dels seus professionals de caràcter presencial programada per
desenvolupar-se a l’entorn de l’IISPV.
• Els membres de la comunitat IISPV s’abstindran d’assistir a congressos,
seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de carácter
presencial programada per desenvolupar-se tant dins com a fora de Catalunya.
Qualsevol empleat IISPV que, amb motiu de la seva activitat de recerca a l’IISPV, hagi de
viatjar requereix una autorització expressa i per escrit del Director, prèvia sol·licitud
motivada, amb el vistiplau del responsable directe.
• Les reunions internes es poden mantenir sempre que no comportin una
presencia nombrosa, de més de 15 persones. En tots els casos, es considerarà preferent
que es mantinguin aquestes trobades internes mitjançant metodologies no presencials.
• Es recomana extremar les mesures de prevenció higièniques de caire individual al
menjador.
• Els empleats que estiguin desplaçats a zones de risc i no estiguin afectats per mesures
de confinament o quarantena han de seguir les recomanacions de les autoritats
sanitàries i de les institucions d’acollida. L’IISPV, a través del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, els facilitarà el suport que requereixin en cada cas, mitjançant el correu
rrhh@iispv.cat o el tel. 977 759394.
CAPS DE GRUP I INVESTIGADORS/ES PRINCIPALS
A partir del proper divendres, 13/3/2020, recomanem que tot el personal investigador
(i personal tècnic de suport dels grups de recerca) redueixi la presència física dels
treballadors/es a les instal·lacions del recerca.
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Cada Grup organitzarà la seva activitat mirant de seguir aquesta recomanació, en la
mesura que sigui possible i tot respectant el criteri del Cap de Grup de recerca/IP
responsable.
En qualsevol cas:
1. Tret que es presti serveis a les instal·lacions de l’Hospital, s’ha d’evitar anar a les
mateixes, en la mesura que sigui possible.
2. Posposeu, en la mesura que sigui possible, estudis amb col·leccions de mostres
hospitalàries.
3. Mireu de concentrar els experiments al laboratori i treballar des de el vostre domicili
en la mesura del possible.
4. Posposeu els experiments que sigui possible ajornar.
• Les activitats de la Unitat d’Estudis Clinics romandran reduides al mínim
imprescindible per tal d’evitar el contacte amb els pacients, establint per part dels
coordinadors de les mateixes les condicions de treball en cada cas.
5.4. Activitats programades a l’IISPV
Per poder actuar adequadament en cas que es decretin, per part del Departament de
Salut o de les autoritats competents, mesures de suspensió d’activitats o de tancament
d’instal·lacions, mentre estigui activada l’alerta sanitària per COVID-19 (SARS-CoV-2) els
membres de la Comunitat IISPV que tinguin organitzades activitats a les instal·lacions
de l’IISPV cal que ho comuniquin a rrhh@iispv.cat amb la màxima antelació possible.
5.5. Alumnes en pràctiques a l’IISPV procedents d’Universitats, Centres formatius o
altres institucions
En el cas d’estudiants de pre-grau, grau o màster que estiguin cursant estades
formatives a les instal·lacions de l’IISPV i seguint la recomanació del passat 6 de març
del Departament d’Ensenyament en el que insta als instituts de formació profesional
inicial a suspendre les pràctiques dels graus (mig o superior) que es realitzen en centres
sanitaris, l’IISPV suspèn, fins a nou avís, les pràctiques formatives d’alumnes de
qualsevol procedència, instituts de formació professional, universitats i escoles que
requereixin estades en centres asistencials amb contacte amb malalts. En el cas de que
el treball de recerca es desenvolupi fora del ambit asistencial, es delega en el cap de
grup per tal de decidir la seva estada a la instalación de recerca o be desenvolupar el
treball des del domicili.
S’inclouen també els estudiants d’ERASMUS.
Finalitzat el període de suspensió, l’IISPV amb la col. laboració de la URV o la institució
corresponent implicada, reprogramarà, sempre que sigui possible, totes les estades
formatives que hagin resultat afectades.
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5.5. Estades o visiting scientists a l’IISPV
En el cas d’investigadors/es de fora de Catalunya que estiguin cursant, a dia d’avui,
estades a l’IISPV, ja siguin pre-doctorals, post-doctorals, investigadors o
investigadores principals o personal tècnic, aquests seran considerats com a membres
de la comunitat IISPV i per tant hauran de procedir tal i com indica aquest protocol.
En el cas d’investigadors/es de fora de Catalunya que tinguin previst venir a cursar una
estada a l’IISPV, ja siguin pre-doctorals, post-doctorals, investigadors o investigadores
principals o personal tècnic, l’IISPV ajorna aquest tipus d’estades fins a nou avís.
5.7. Treball des de casa i flexibilitat horària
En la mesura del possible i amb l’objectiu d’evitar contagis, l’IISPV recomana iniciar
accions extraordinàries i puntuals que permetin el treball des de casa i flexibilitat
horària, podent plantejar-se torns esglaonats per reduir les concentracions de
treballadors/es en els llocs de treball. Aquestes mesures seran adoptades seguint el
principi de coherència, proporcionalitat i atenent a les tasques del personal laboral.
La Direcció de l’IISPV notificarà als responsables els procediments d’actuació en cada
cas.
Instem a l’organització de conferències, reunions a distància a través de sistemes de
teleconferència.
L’IISPV garantirà l’accés a les instal·lacions i la continuïtat de l’activitat durant el període
d’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV2).
5.8. Altres mesures
Seguint les indicacions i recomanacions de les autoritats competents, el Director
adoptarà les mesures que siguin necessàries, les quals es publicaran a través de
comunicats oficials des de l’adreça direccio@iispv.cat.

6. REFERÈNCIES:
• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019,
• http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov-China/home.htm
• https://www.isglobal.org/en/-/coronavirus-myths-and-truths
• https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/universitat/coronavirus/Pro
tocolUBCOVID-19SARS-CoV-2.pdf
• https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavir
us/Recomanacions-CRL-sobre-SARS-COV-2-9-03-2020maq.pdf
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• http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/resolucio-coronavirus.pdf
• http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_p
ublica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/ProcedimentactuacionCoV.pdf
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