
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 A SEGUIR PELS
PARTICIPANTS (aspirants, membres del Tribunal i personal de la organització que
participi en el procés).

1) No es podrà assistir a la prova en cap dels següents supòsits: tenir declarada la
malaltia COVID-19, presentar símptomes de la malaltia COVID-19 (Febre > 37,5ºC,
tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...), estar en
aïllament domiciliari o haver estat contacte estret d’una persona amb COVID-19 en
els darrers 14 dies.

Només hi ha una convocatòria per a la prova. Els aspirants que no compareguin
a la crida del tribunal per al desenvolupament de la prova a realitzar el dia 20 de
març hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i
discrecionalment apreciats pel tribunal i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat
entre els aspirants.

2) S’entén que cada participant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures
higièniques i sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la
prova, especialment si és persona amb risc sensible a complicacions derivades de
la COVID-19.

3) A tals efectes, els aspirants al procés selectiu hauran de presentar el dia de la
celebració de la prova, declaració responsable segons el model que s'adjunta a
les presents instruccions. Aquesta declaració responsable serà entregada al
personal col·laborador de les proves. Molt important, no es permetrà l'accés a
l’alumnat que no presenti la
declaració responsable.

4) Els aspirants no podran accedir al Centre acompanyats llevat que necessitin
assistència degudament justificada. En la resta de casos, els acompanyants
hauran de quedar-se fóra  de la totalitat del recinte.

5) Es convocarà els aspirants de 8:45 hores fins a les 9:20 hores, davant de la
porta d’accés al Centre, als efectes de facilitar l'accés dels aspirants de
manera esglaonada als seus seients en les aules. S’esperaran a fora deixant
una distància interpersonal de com a mínim 1’5 metres. L'hora prevista d'inici del
primer exercici escrit és a les 9:30  hores.

Per a agilitzar l'entrada a les aules, els aspirants hauran de tenir disponible el DNI i
la  declaració responsable.

6) Els participants hauran de complir en tot moment les indicacions del personal
de l'organització, i seguir les senyalitzacions i cartells informatius per accedir
al lloc de manera segura a través dels espais comuns, evitant aglomeracions i
respectant les  senyalitzacions sobre mesures de seguretat i higiènic sanitàries.

7) Els aspirants han de venir amb la mascareta posada i no se la podran treure durant
tota la prova. En cas que ho tinguin contraindicat per raons de salut, caldrà
presentar l’informe  mèdic que ho avali i avisar prèviament al Centre perquè es



puguin prendre mesures addicionals (no es permet l'ús de mascaretes amb vàlvula
d’exhalació).

En el supòsit que algun dels participants no disposi de la oportuna mascareta se li
subministrarà a la entrada de l’edifici on tinguin lloc les proves.

8) Serà obligatori rentar-se les mans a la entrada a l’espai on es realitzarà la
prova i per això es disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica a la
entrada de l’aula i en  tots els espais comuns.

9) Com a criteri general i per raons de seguretat els aspirants ocuparan els seients
assignats i utilitzarà la mateixa taula i seient durant la realització de tota la prova.
En  cas que no fos possible es garantiran les mesures d’higienització corresponents.

10) Durant la realització de la prova, si algú necessita aixecar-se del seu seient
(malaltia, necessitats fisiològiques...) caldrà que ho demani als membres del
tribunal i esperar-se a  rebre les seves indicacions.

11) No es podrà compartir objectes, eines i material (bolígrafs, calculadores...) amb
altres, per la qual cosa els participants s’han d’assegurar de portar tot allò
necessari per a la  realització de les proves.

12) Les deixalles d’higiene personal, especialment els mocadors d’un sol ús,
s’hauran de  llençar de manera immediata a les papereres o contenidors habilitats.

13) En finalitzar la prova, s’avisarà als membres del tribunal i aquests indicaran de
manera individualitzada a cada candidat quan es pot aixecar per sortir. Abans
d’abandonar el  centre es tornaran a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.

14) Es demana que en el cas que a algun aspirant li sigui detectat un positiu de
COVID-19 durant els 14 dies posteriors a la prova de selecció, ho comuniqui al
Centre trucant al  telèfon 93 436 89 03
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