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MESURES DE PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS 

 

Davant l'avanç del coronavirus (COVID-19), el Col·legi Oficial d’Arquitectes dels 

Illes Balears posa en marxa un Pla de Contenció per a protegir la salut de els/as 

emprats/as i la d'aquelles persones que, per motius laborals, guarden relació 

amb la institució mantenint els serveis i l'activitat del col·legi. 

 

Les mesures adoptades són les següents: 

•   De control ambiental i protocols de comportament individual, d'acord amb 

les recomanacions de les autoritats sanitàries: 

 En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o 

amb un mocador d'un sol ús. 

 Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 

 Evitar donar-se les mans. 

 Rentar-se les mans amb freqüència. 

 Si es pateix una infecció respiratòria, evitar el contacte pròxim amb altres 

persones. 

 En cas de febre, tos o dificultats respiratòries, s'aconsella abstenir-se 

d'assistir a les oficines i telefonar al 061. També haurà de comunicar-se a 

aquest col·legi per a prendre les mesures internes oportunes. 
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• Accés al centre de treball: 

 En una primera fase, establir teletreball de la meitat de la plantilla. I 

adoptar les mesures necessàries perquè la totalitat de la plantilla pugui 

treballar en remot en cas de necessitat. 

 En les seus, separació física de l'equip, amb augment de la distància 

entre persones amb un perímetre de seguretat mínim de tres metres. 

 

• Sortides: 

 Cancel·lació de les reunions presencials en l'exterior, optant per la via 

Skype o videoconferència. 

 Cancel·lació dels desplaçaments entre illes. 

 Gaudir del temps de descans en les instal·lacions del Col·legi.  

 

• Entrades: 

 Ajornament de totes les activitats (formatives, culturals i divulgatives) 

planificades en la nostra seu. 

 Cancel·lació de les reunions presencials en les nostres seus. 

  Tancament de les seus al públic.  

 

• Durada: 

 Les mesures estan sent ja aplicades i amb ple establiment dilluns que ve, 

dia 16 de març. 

 L'horitzó temporal inicialment previst és de tres setmanes, a revisar en 

funció dels esdeveniments i les mesures que adopti el Govern de la 

Comunitat Autònoma o el Govern de l'Estat. 

 

• Comunicació: 

Aquest Pla de Contenció serà posat en coneixement de: 

 

  Els col·laboradors externs del COAIB.    

 Els col·laboradors externs del COAIB.  

 Els membres de la Junta de Govern i de les Juntes de Demarcació. 

 Els col·legiats 

 I la direcció general de Relacions Institucionals del Govern balear. 

 

 



COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS 

 

 

3 

 

 

 

• Recomanacions: 

 El COAIB recomana a tots els col·legiats que estan al capdavant de 

despatxos professionals establir un Pla de Contenció, partint de l'aplicat 

pel propi Col·legi o el CSCAE 

 El COAIB recomana a tots els seus col·legiats seguir les pautes de 

contenció indicades en aquest document. 

 

És responsabilitat de tots contribuir a la contenció de la propagació del virus i a 

la no saturació dels serveis sanitaris. 


