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Informació bàsica sobre Protecció de Dades: 
Responsable: Institut Català d’Investigació Química. 
Finalitat: Control d’entrega d’informació durant el registre d’accés a persones que visiten les instal·lacions. 
Legitimació: El tractament es realitza en interès legítim de la institució, per la seguretat dels béns i les persones.  
Destinataris: No es cediran dades a tercers, a no ser que existeixi requeriment legal de fer-ho. 
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com d’altres que pugui tenir reconeguts, tal i com es detalla a la informació 
addicional.  
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: http://www.iciq.es  

VISITA / TREBALLADOR EXTERN 

NOM:  DATA:  

COGNOMS:  DNI:  

EMPRESA:  

 
 

FIRMA: 

 
 

▪ Responsabilitats visitant / treballador extern: 

➢ Vostè està entrant en un centre d’investigació. Segueixi en tot moment les instruccions 

facilitades pel seu acompanyant de l’ICIQ. 

➢ La targeta de visita s’haurà de dur en un lloc visible durant tota l’estada. 

➢ No està permès l’accés a àrees restringides o alienes al motiu de la visita o intervenció. 

➢ Queda prohibida la manipulació de productes químics, d’equips i instal·lacions propietat del 

centre, sense l’autorització d’un responsable. 

➢ Informar sobre qualsevol circumstància vinculada a la visita /intervenció que pugui afectar la 

seva seguretat o la d’altres treballadors del centre. 

➢ Fer ús dels equips de protecció individual necessaris o requerits. 

➢ En cas d’emergència o necessitat d’evacuació del centre durant la visita, seguir les 

instruccions facilitades pels membres dels equips d’evacuació. 

➢ En cas d’evacuació dirigir-se cap al punt de reunió més pròxim (veure plànol), sense córrer, 

sense entretenir-se en recollir objectes personals i sense fer ús dels ascensors. Romandre al 

punt de reunió a l’espera d’instruccions 

 

▪ Responsabilitats de la persona visitada: 

➢ Serà obligatori rebre la visita a recepció i assegurar-li l’assistència necessària fins a la sortida. 

➢ Serà responsable de la seguretat de la visita durant la seva estada al centre i evitarà la seva 

exposició a riscs innecessaris. Les visites hauran de romandre preferiblement en les zones 

comuns (cuines, cantina, despatxos, sales de reunió). 

➢ Proporcionar els Equips de Protecció Individual necessaris i vetllar pel respecte de les 

consignes de seguretat traslladades al visitant. 

➢ Indicar la ubicació de serveis, mitjans higiènics i qualsevol altra informació o consigna de 

seguretat rellevants durant la visita. 
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Mesures Preventives i de control davant el COVID-19: 

 

Queda prohibida l’entrada o la prestació de serveis a l’ICIQ per part de qualsevol treballador 

d’una empresa externa o visita que compleixi alguna de les següents condicions: 

✓ Presenti símptomes que el incapaciten per realitzar correctament les seves funcions. 

✓ Estigui de baixa per malaltia o accident. 

 

➢ L'ús de la mascareta serà obligatori per a persones positives de COVID, amb 

símptomes d'infecció respiratòria o contactes estrets de casos confirmats que 

acudeixin al centre. Serà responsabilitat individual de cada persona, i considerada 

mostra de respecte pels altres, el complir amb aquesta mesura. 

➢ Es recomana el seu ús en espais amb poca distància de seguretat, on no es disposi 

de garanties de ventilació suficients (banys, ascensors, etc.), o en zones amb gran 

confluència de persones i durant períodes prolongats de temps (sales de reunió, 

auditoris). 

➢ Es recomana el seu ús per part de persones vulnerables a la COVID.    

 

Desinfectar-se les mans fent ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic habilitats al centre. 

 

En cas d’utilitzar les cuines-menjador, caldrà netejar-se prèviament les mans amb aigua i sabó i 

respectar les franges horàries per esmorzar/dinar. Fer ús del sistema de reserves encara que hi 

hagi espai disponible i utilitzar els kits de desinfecció per desinfectar les superfícies utilitzades 

en acabar. 

 

Respectar l’ocupació màxima establerta per als espais de l’ICIQ. En cas de dubte, sol·licitar 

assessorament a la persona responsable de la visita o a la resta de personal propi.  

 

El bon ús i disponibilitat de tot l’equip de protecció personal necessari per realitzar les seves 

tasques és responsabilitat del treballador extern. El manteniment d’aquest equips correspon a 

l’empresa externa. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/covid-19/persones-vulnerables/index.html
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