PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A ASSISTIR A les VISTES DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE PRESENCIALS DEL
TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
El present protocol d'actuació per a l'usuari, constitueix un conjunt de mesures obligatòries preventives
que el TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha implantat per a afrontar
l'alerta sanitària provocada pel virus COVID-19, sobre la base de les directrius comunicades pel Ministeri
de Sanitat i autoritats autonòmiques competents i al propi PROTOCOL D'ACTUACIÓ I PLA DE
CONTINGÈNCIA ENFRONT DEL CORONAVIRUS, COVID-19, IMPLANTAT EN EL TRIBUNAL D'ARBITRATGE
LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
MESURES PREVENTIVES PER A l'USUARI:
1- Limitació de l'aforament. En la celebració de reunions presencials de mediació i arbitratge es cuidarà
el manteniment estricte de la distància de seguretat entre persones. En conseqüència, es limitarà el
nombre d'assistents per cadascuna de les parts. El nombre d'assistents permés vindrà indicat en cada
citació.
No es permetrà l'accés a més persones de l'aforament indicat en la citació. Per al cas que el nombre de
parts excedira el nombre de places disponibles, s'haurà d'atorgar representació a aquest efecte.
2-Cita prèvia. Una vegada rebuda la citació amb l'aforament de la vista de mediació/arbitratge, s'haurà
de remetre per correu electrònic el nom, còpia del DNI i dels poders (en el seu cas) de les persones que
assistiran a la vista de mediació i arbitratge. Igualment, s'haurà d'indicar al Tribunal un número de
telèfon per a atendre qualsevol incidència.
3- Personació de parts interessades. Per al cas de la personació d'altres interessats, només podran
accedir si l'aforament ho permet i sol·licitant la cita prèvia per correu electrònic. En cas contrari, i si als
seus interessos convé, podran atorgar representació a algun dels personats.
4- Presentació d'escrits. La presentació d'escrits relacionats amb la mediació i arbitratge es realitzarà
telemàticament, mitjançant correu electrònic, o a través del formulari de la pàgina web:
www.fundaciontal.org
5- Limitació del temps de les vistes de mediació. A fi de complir amb totes les mesures de distància de
seguretat, aforament i desinfecció de sales exigit, es limitarà el temps de la vista de mediació a 90
minuts. En cas de ser necessari més temps, s'emplaçarà a les parts per a continuar la
mediació/arbitratge en una altra data.
6- Ús obligatori de mascaretes. Com a mesura preventiva bàsica, per a assistir presencialment a les
vistes de mediació i arbitratge serà obligatori l'ús de mascaretes, per a això, l'usuari haurà d'assistir amb
els seus propis EPI.
7- Higienització de mans. Com a mesura preventiva bàsica, serà obligatòria la desinfecció de les mans,
per a això, el Tribunal d'Arbitratge Laboral situarà dispensadors de gel hidroalcoholic a aquest efecte.
8- Ús de bolígrafs. Com a mesura preventiva bàsica, no es podrà prestar bolígrafs als usuaris per part del
TAL, per la qual cosa recomanem als usuaris que porten el seu propi material d'oficina.

A fi de garantir el servei en condicions de seguretat per a tots, agraïm la seua col·laboració.

