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Servei de Prevenció de Riscs Laborals 

MESURES PREVENTIVES ENFRONT DEL COVID-19 
A PROVES DE SELECCIÓ FORA DE LES 

INSTAL·LACIONS D’EMAYA 
1. Objectiu 

L’objectiu d’aquest document és establir les mesures preventives per a evitar el contagi i la 
propagació del covid-19 durant la realització de les proves de selecció de personal.  

En aquest protocol es detallen les mesures a prendre abans de les proves i durant el seu 
desenvolupament.  

Es dirigeix a totes les persones assistents al procés selectiu, les quals hauran d’assumir tant les 
mesures higièniques indicades com els riscs sanitaris inherents a la realització de les proves, i se 
n’hauran de responsabilitzar.  

2. Organització d’espais i del personal 

• A l’exterior i a l’interior dels edificis s’haurà de mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 
m.  

• S’haurà d’accedir a l’edifici de manera esgraonada, organitzats per aules AA22 (52), AB02(56), 
AB03(32), AB09(48), AB22(54), AB23(48), AB24(56), AB27(56).  

• Entre torn i torn hi haurà un interval de 45 minuts per a evitar que es creuin les persones dels 
diferents torns i per a netejar i desinfectar les aules. No podrà entrar ningú a les aules fins que no 
es doni l’avís. 

• S’establirà l’aula SB05 per a les persones assistents que presentin possibles símptomes 
compatibles amb el covid-19.  

• A les aules es distribuiran els llocs de manera que es mantingui la distància mínima de seguretat 
d’1,5 m.  

• Els exàmens, instruccions, etc. s’entregaran una vegada que estiguin ocupats tots els seients.   
• A l’aula hi haurà dosificadors de gel hidroalcohòlic.  
• Per a garantir la qualitat de l’aire a l’aula, durant el temps que duri la prova les finestres i la porta 

estaran obertes. Si les condicions climatològiques no ho permeten s’obriran les finestres i la porta 
cada 20 minuts i es mantindran obertes durant 5 minuts.  

• Per a conèixer en tot moment la qualitat de l’aire es disposarà d’un mesurador de CO2 portàtil. 
• Per a comprovar el document identificatiu (DNI o d’altres), aquest s’haurà de mostrar amb el braç 

estès i mantenint la distància de seguretat.  
• Les persones assistents ocuparan el seients disponibles, completant files i començant per les 

més allunyades de la porta d’entrada.  
• S’extremaran les mesures d’higiene en la recollida dels exàmens.  
• A cada persona participant se li entregarà un document de Mesures i recomanacions 

preventives per a l’assistència a proves de selecció (punt 3 d’aquest document).  
  



 

 

3. Mesures i recomanacions preventives per a l’assistència a proves de selecció  

 
1. En cas de tenir símptomes compatibles amb el covid-19 (tos, febre, dificultat per a respirar, 

pèrdua d’olfacte i gust, diarrees...), estar complint un període d’aïllament requerit o trobar-se 
en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 
símptomes, no heu d’acudir a realitzar la prova.  
 

2. Heu de fer ús de mascareta homologada (higiènica, quirúrgica o FFP2) en tot moment, 
correctament col·locada, tapant nas i boca.  
 

3. Heu de consultar amb antelació l’aula on es realitzarà la prova. Heu de ser puntual i no entrar 
a l’edifici abans ni romandre als passadissos.  

 
4. Abans d’entrar a l’aula cal rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi ha als 

dispensadors de l’aula.  
 

5. Heu mantenir la distància de seguretat d’1,5 m durant tot el temps que sigueu a les 
instal·lacions. 

 
6. A l’exterior de les instal·lacions heu de mantenir la distància de seguretat d’1,5 m i si no és 

possible heu d’usar la mascareta. Així i tot, és recomanable usar-la en tot moment.  
 

7. Una vegada a l’aula, heu d’estar assegut/uda en tot moment.  
 
 

8. Durant la realització de les proves heu de deixar damunt la taula només el material necessari.   
 

9. No es permet compartir el material (bolígraf, corrector...). 
 

10. Cada aspirant ha de dur el seu propi material.  
 

11. Una vegada finalitzada la prova, heu de sortir de l’edifici amb la finalitat d’evitar 
aglomeracions tant a l’aula com als passadissos.  

 
12. Si notau símptomes compatibles amb el covid-19 durant la prova heu d’avisar la persona 

responsable de l’aula per a activar el protocol del centre.  


