ANNEX 8 - NORMES PER L’ÚS DE L’UNIFORME I PRESENTACIÓ PERSONAL DE L’ESTUDIANT
(Acord de 15/07/2020)
L'uniforme és un element distintiu de l’Escola d’Infermeria i de la professió. La presentació
personal de l’estudiant ha de ser pertinent i adequada al donar atenció directe a les persones
de les que té cura.
UNIFORME
El seu ús és obligatori en les activitats clíniques tot considerant les normatives específiques
dels centres de pràctiques.
L'uniforme consta dels següents elements:
•
•
•
•
•

Pijama blanc model de l’Escola
Sabata blanca de pell tancada
Mitjons blancs
Jaqueta, suèter o polar blau marí i/o bata blanca, amb l’anagrama de l’Escola
Targeta d'identificació com a estudiant de l’Escola

PRESENTACIÓ PERSONAL
L’estudiant en la seva presentació personal ha de tenir en compte les mesures de seguretat
per a evitar lesions i contaminacions als pacients/usuaris.
Ha de tenir cura de:
•
•
•
•
•
•

Higiene personal.
Dur les ungles curtes i sense esmalt.
Dur el cabell recollit.
Mantenir l’uniforme net.
Evitar accessoris (arracades, braçalets, anells, piercings...) que puguin provocar lesions i
acumular gèrmens.
En cas de dur hijab , color blanc preferentment.

MESURES ADDICIONALS PER LA PREVENCIÓ DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2
L’estudiant haurà de disposar de dos uniformes complerts.
Durant la pràctica clínica seguirà les indicacions del centre i farà servir els EPIs recomanats al
protocol de prevenció del centre. Un cop finalitzat el seu torn de pràctica l’estudiant haurà
de canviar-se d’uniforme i fer el desplaçament fins a la EUI amb el uniforme net. El uniforme
que s’ha fet servir durant l’estada pràctica anirà en una bossa tancada fins a la seva neteja.
S’han de tenir en compte les següents indicacions a l’hora del rentat:

•
•

Els uniformes s’han de rentar sols amb detergents habituals a 60-90ºC, s’han de rentar
per separat, no es pot rentar amb altres peces de roba.
S’ha de deixar que s’assequin completament.

El compliment d’aquesta normativa serà avaluat en les diferents assignatures amb pràctiques
clíniques.

