COL·LABORACIÓ UA-GVA
COVID-19
1. Investigació
a. Adjuntem dossier, annex I, dels grups d'investigació amb investigació
relacionada amb el COVID-19 des de tots els camps del saber. Paral·lelament, hi
ha hagut una reunió sobre IA aplicada al COVID-19. Les línies prioritàries de la
Conselleria són fabricació de màscares, inhibidors del virus, models predictius
econòmics, aplicacions per a determinar aglomeració de persones i fabricació
de respiradors en impressions 3D.
2. Infraestructures científiques:
a. Equip PCR
• 2 equips StepOne Plus de Life Technologies
• 1 equip Roche Diagnostics/LightCycler
• 1 equip BiORAD/CFC
b. Respirador portàtil marca Monnal
c. Altra instrumentació en https://sstti.ua.es/va/instrumentaciocientifica/area-d-instrumentacio-cientifica.html
3. Material hospitalari
a. Ja enviat a l'Hospital General Universitari d'Alacant
• 200 granotes d'un sol ús
• 5.000 hisops
• 600 màscares
• 600 guants d'un sol ús
• 600 parells de calces d'un sol ús
b. En la UA
• 628 bates d'un sol ús
• 375 caixes de 100 guants de nitril d'un sol ús sense pols, protecció
riscos biològics/químics/mecànics, talles S, M, L, XL
• 187 parells de guants de nitril d'un sol ús, protecció
riscos biològics/químics/mecànics (4002), talles S, M, L,
XL, XXL
• 4 parells de guants de nitril d'un sol ús, protecció
riscos biològics/químics (ajkl)/mecànics (4101), talles
07, 09
• 2 parells de guants de làtex sobre suport de punt,
riscos biològics/químics/mecànics (2231), talla 08
• 18 caixes de 14 màscares d'un sol ús ffp3 amb vàlvula d'exhalació
• 1 caixa de 20 màscares d'un sol ús autofiltrants ffp1 amb vàlvula
d'exhalació
• 1 caixa de 21 màscares d'un sol ús autofiltrants ffp1 amb vàlvula
d'exhalació

• 2 caixes de 10 parells de filtres per a partícules p3 aptes per a
màscares buconasals a la baioneta i a rosca Medop.
• 20 màscares buconasals de doble filtre.
• 10 protectors oculars tipus muntura universal.
• 173 protectors oculars tipus muntura integral.
• 1.200 hisops.
• Per a l’elaboració d’hidrogels: 11 litres de glicerol i 166 d'etanol 96%.
4. Instal·lacions per a hospitals de campanya. Entenem que es tracta d'hospitals
itinerants o militars i que no tenen la necessitat d'espais específics de preses d'oxigen
per als llits UCI, podríem oferir els espais següents (adjuntem document
detallat, annex II):
Infraestructura
Tancats

Aularis 1, 2 i 3
Pavelló esportiu
Col·legi Major per a allotjament de
personal sanitari

Oberts

Pistes esportives limítrofes al pavelló

Superfície
m²
12.150
1.666,90
168,00

15.56,73

Esplanada del Museu

3.151,89

Aparcaments al voltant del campus

47.340,57

Detall
32 paquets de
lavabos
Planta soterrani
20 hab.

Pista
d’hoquei, de
bàsquet
semicoberta, de
futbol
Planta soterrani
12 pàrquings +
Esplanada del
MUA + solar del
Col·legi Major

5. Recursos digitals d’educació primària en https://veu.ua.es/va/c/joemquedeacasa/joemquede-a-casa.html
6. Pla de voluntariat: VOLUNTARIAT UA D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA és el
reclutament de persones de la comunitat universitària per a les tasques en què es
requerisca mobilitzar recursos humans i contribuïsquen a mitigar els efectes de
l'emergència sanitària actual.
A QUI VA DIRIGIT
a. El programa va dirigit, per l’especial rellevància i caràcter estratègic, al reclutament
de persones
• Amb formació en:
• Biologia
• Infermeria
• Medicina

• Psicologia

• Química
• Teràpies ocupacionals
• Treball Social
• Traducció i interpretació
• Docents i alumnat (d'últim curs) en les titulacions d'Infermeria, Química,
Treball Social i Traducció; màsters universitaris i programes de doctorat
afins a les ciències de la salut i amb coneixements identificats en
l’apartat a).
b. Així mateix, el programa de VOLUNTARIAT UA D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA
es dirigeix al reclutament de persones de la comunitat universitària en general per a,
col·laborar, si cal, en les tasques d'acompanyament i assistència que garantisquen l'accés
de recursos de primera necessitat a persones en risc o situació de vulnerabilitat i exclusió
social que siguen requerides.
La xarxa de VOLUNTARIAT UA D'EMERGÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA NO haurà de formar
part dels grups de risc: persones majors de 65 anys i aquelles que tinguen malalties
inmunodepressives, cròniques, cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o
metabòliques. En les col·laboracions que es duguen a terme caldrà seguir les
recomanacions que determinen les autoritats sanitàries.

