
  
                

Circular 1/2021 de la Gerència de la Universitat d'Alacant sobre mesures 
preventives en l'organització del treball del Personal d'Administració i Serveis 
com a conseqüència de l'evolució sanitària per COVID.  

La situació derivada de l'evolució sanitària per COVID fa necessària que la Gerència 
de la Universitat d'Alacant establisca una sèrie de mesures i recomanacions per al 
Personal d'Administració i Serveis, complementàries a les ja recollides en la 
Circular 6/2020 del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i de la 
Gerència, que així mateix puga servir de referència per al  personal adscrit a altres 
instàncies universitàries com la Fundació General de la Universitat d'Alacant, el Centre 
Superior d'Idiomes, la Fundació Parc Científic d'Alacant i Fundació L’Alcúdia. 

Davant l'objectiu encomanat per les autoritats sanitàries de reduir al màxim la 
propagació del virus, aquesta Gerència estableix les següents mesures específiques 
per a reduir la presencialitat en els espais de treball per a aconseguir, almenys, un 
50% d'aquesta:  

1. Podran acollir-se a la modalitat de treball no presencial, a més del personal 
recollit en la Circular 6/2020, el que ocupe un lloc de secretària /o de càrrec  i 
subdirector/a de serveis /administrador/a de centre, excepte que disposen de 
despatx propi no compartit.  

2. Es recorda que és obligatori respectar les mesures sobre limitacions de 
reunions de caràcter social com el nombre de persones, distància interpersonal, 
ús de la màscara durant la pausa de desdejuni durant la jornada diària de treball 
i que es procure realitzar en espais oberts o ben ventilats. 

3. Es fomentarà l'ús de videoconferència o altres mitjans de caràcter telemàtic per 
a la realització de reunions de treball sempre que siga possible. Quan se 
celebren de manera presencial, es limitarà el nombre d'assistents i es 
realitzaran en espais amb un aforamiento que permeta distàncies d'almenys 
metre i mig entre els assistents. 

La vigència d'aquesta instrucció entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació i tindrà 
una duració fins al 28 de febrer, podent ser prorrogada. 

És important recordar la IPRL-26 per al compliment de les mesures preventives 
recollides en aquesta Instrucció perquè continuen vigents. 

Des de de l'Equip de Direcció de la Universitat d'Alacant agraïm la vostra 
responsabilitat institucional i social, així com l'esforç per a adaptar-vos a aquesta 
situació excepcional, que demostreu amb el vostre compromís per a mantindre el 
funcionament de la nostra Universitat. 

Alacant, 28 de gener de 2021 

 
 
Francesc Vañó Beneyto 
Gerent de la Universitat d'Alacant 
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