
Departament d'Enginyeria pàg. 1 de 4

Creat: 03/05/18 Rv.: 03/05/18 - 13:48 E1814

Adequació CPT

Fitxa d'intervenció

INFORMACIÓ GENERAL DE LA INTERVENCIÓ

Edifici Hospital 27 – Planta 0

Zona Despatx CPT

Data d’inici 31/05/18

Data de fi prevista 11/06/18

Tasques

• Construcció nou espai CPT.

Afectació general

• Trasllat dels treballadors/es del CPT dins la mateixa planta als tres despatxos
al costat de la biblioteca.

• Soroll 

Afectació a la mobilitat horitzontal

• Tancament  entrada  principal  (costat  CPT),  s'haurà  d'entrar  per  l'altre  porta
(porta targeter).

Afectació a la mobilitat vertical

• No hi haurà afectació.
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PLANIFICACIÓ

Data Tasques Responsable
(buit -> contractista)

Abans 31/maig Mobiliari a despatxos provisionals Logística

31/maig Trasllat llocs de treball (telefonia + ordinadors) Manteniment i 
Informàtica

1/juny Desmuntar instal·lacions i retirada de mobiliari Logística i Efogas

4 fins el 8/juny Obra. Enderroc i construcció nou espai. Inclou
mobiliari.

Acustica, Efogas i 
Logística

8/juny A partir  de  les  15h  caldrà  fer  neteja  final
d'obra. Emporhotel

11/juny Trasllat. Manteniment i 
Informàtica

PLÀNOLS DE LES ZONES D'INTERVENCIÓ
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PLÀNOL FINAL D'OBRA                                                                                                 

MESURES DE BIOSEGURETAT A APLICAR

• Tancat de la zona d’actuació per evitar la dispersió de pols.

• Segellat de finestres i portes dins la zona d’actuació.

• Tancat i segellat del sistema de ventilació a la zona d’obra.

•  Abans de treure el tancat s’ha d’haver netejat la zona d’actuació.

• El tancat el retirarà el personal de neteja, si s’escau amb l’ajuda dels operaris
de l’obra, i netejarà la zona immediatament després de la retirada.

• Circuit específic per a operari, materials i runa.

• Eliminació de la runa en contenidors tapats.

• Augment de la freqüència de neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres.

• Dur a terme una neteja de final d’obres.
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COMUNICACIONS

Aquesta  fitxa  es  comunica  a  la  Direcció  assistencial,  la  Comissió  d'infecciosos,  el
Servei de prevenció, el Servei de neteja, el Servei de comunicació i al Servei d'atenció
a l'usuari. La comunicació pot ser a tot el grup o a un membre representatiu d'acord a
la intervenció.
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