
Informació per a l’accés de persones externes a la
Agència Valenciana Antifrau

Ateses  les  previsions  contingudes  en  el  “Pla  de  Continuïtat  enfront  del
Coronavirus  SARS-COV-2”  de  l'Agència  Valenciana  Antifrau  (AVAF)  elaborat
sobre la base de la resolució sobre adopció de mesures internes amb motiu
del  COVID-19,  la  difusió  de  la  qual  va  ser  aprovada  per  Resolució  del  seu
Director núm. 310, de 29 de juliol de 2020

Atés  que  segons  el  que  es  preveu  en  el  citat  Pla  el  seu  àmbit  d'aplicació,
serà el conjunt del personal de l'Agència, així com les accions a dur a terme
en  el  cas  d'activitats  en  les  quals  s'involucren  col·laboradors,  visitants  o
atenció  al  públic  en  general,  entre  elles  les  reunions  de  treball  que
mantinga el personal d'aquesta.

S'indica a continuació les mesures aplicables a l'accés de persones externes
a  la  instal·lacions  de  l’AVAF,  en  Carrer  Navellos  núm.  14,  porta  3,  de
València, a entrevistes o reunions en la seua seu:

✔ Zones  d'entrada  i  eixida  per  a  l'accés:  queden  habilitades  les
dues  portes  d'accés  a  l'Agència  per  a  garantir  la  separació
interpersonal de 1,5 metres. En aquest sentit  l'entrada es realitzarà
per la porta situada a la dreta del replà d'entrada.  El rebedor serà
l'espai  habilitat  per  a  l'espera  prèvia  al  desenvolupament  de
l'entrevista i/o reunió, havent de romandre tancada la porta d'accés a
les  dependències  interiors  sense  que s'haja  d'accedir  a  les  mateixes
sense la deguda autorització. 

✔ Les  reunions  i/o  entrevistes,  conforme  a  la  disponibilitat  de  la
sala,  es realitzaran a la sala de reunions al costat de l'entrada de
la seu, per a evitar el trànsit i accés a les dependències interiors. 

✔ Les  persones  que  accedisquen  a  l'Agència  ho  faran
obligatòriament proveïdes de màscara de protecció homologades 
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i  complint  amb  la  resta  de  normes  de  seguretat  establides  per  a  la
COVID  19.  I hauran de  procedir-se  a  la  rentada de  mans  amb  gel
hidroalcohòlic  disponible  en  la  seu  de  l'Agència  en  el  moment
d'accés. 

✔ Informar  que les  persones  amb  febre,  símptomes  com  a  tos  i
dificultat  respiratòria,  odinofagia  (mal  de  gola  produït  en  engolir
fluids),  anòsmia  (pérdua d'olfacte),  ageusia  (alteració  en el  sentit  del
gust),  dolors  musculars,  diarrees,  dolor  toràcic  o  cefalees,
compatibles  amb  el  Covid-19,  o  que  hagen  mantingut  contacte
estret amb casos sospitosos probables i/o confirmats de Covid-19,
té prohibit accedir a l'Agència. 

   
✔  En  cas  de  patir  símptomes  els  dies  posteriors  a  la  visita  al
centre de treball de l'Agència, hauran d'informar immediatament
l’AVAF indicant els dies de visita.

✔  Mantindre almenys  1,5  metres  de  distància  interpersonal  i  evitar
la salutació amb contacte físic.

✔ Parar atenció i respectar la senyalització de seguretat.

✔ Realitzar  els  desplaçaments  a  la  seu  de  l’AVAF  preferentment  de
manera  individual.  Si  es  comparteix  vehicle  o  s'utilitza  el  transport
públic, seguir les indicacions de les autoritats sanitàries (distància de
seguretat, neteja d'elements, equips de protecció).

✔ Realitzar  un  ús  individual  de  les  zones  comunes  de  reduïdes
dimensions (condícia, ascensor, etc.).

✔ Prioritzar l'ús de l'escala enfront del de l'ascensor.

✔ Llavar-se  les  mans  regularment  amb  aigua  i  sabó  o  amb  un
desinfectant per a mans a base d'alcohol (tipus de gel hidroalcohòlic).
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✔ Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

✔ Cobrir-se  el  nas  i  la  boca  quan  es  tusa  i/o  esternude,  amb  un
mocador  d'un  sol  ús  o  amb  la  corba  del  colze.  Tirar  el  mocador
utilitzat i a continuació realitzar una rentada de mans.
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