
AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA) 

C/Nou, núm 4    DP 46715     Telf. 96 289 30 02    Fax 96 289 42 32    CIF P-4603700-H 

 

 
“PROTOCOL SANITARI EN LES PROVES DE LA BORSA DE TREBALL 

D’ENCARREGAT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL” 

 

En aquest Protocol es detallen les mesures a prendre prèviament per l'organització, mesures a 

prendre durant la prova i posteriorment a aquesta. Les mesures contemplades durant la prova 

seran d'obligat i estricte compliment, sempre que es troben de manera presencial en les 

instal·lacions on es realitza la prova, tant per part dels aspirants com dels components del 

tribunal i personal de suport. Seran aplicable igualment la resta de mesures i protocols 

contemplats per les autoritats sanitàries vigents en el moment de realització de les diferents 

proves. 

 

Per tant, totes les persones que participen d'una forma o una altra en les proves hauran de 

conèixer i complir aquest protocol que serà allotjat en la web de l'ajuntament. 

 

1.- Qualsevol persona implicada en les proves selectives que tinga símptomes compatibles amb 

COVID-19 o que puga qualificar-se com a cas possible, probable o confirmat de contagi, o que 

haja tingut contacte estret de persona simptomàtica, haurà de comunicar-ho i romandre 

confinada en el seu domicili. En cas que un aspirant iniciés símptomes o aquests foren detectats, 

se’l traslladaria a la zona reservada d'aïllament. 

 

2.- Els principis bàsics que fonamenten totes les mesures preses en els diferents moments i 

espais de les proves són els següents: 

 

– Manteniment de la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.  

– Higiene de mans. 

– Higiene respiratòria: ús de màscares   

– Neteja i desinfecció adequades dels centres i superfícies en contacte 

 

3.- Es garantirà la neteja i desinfecció de tots els espais a utilitzar. Es respectarà la disposició de 

les aules, que garanteix la distància de seguretat en totes les direccions. 

 

4.- Només es permetrà l'accés als edificis als aspirants que realitzen les proves i personal 

implicat en el desenvolupament d'aquestes. 

 

5.- Per a l'accés a l’edifici on es dura a terme les proves, es proporcionaran elements per a 

facilitar la formació d'una fila fins a la porta assignada per part dels aspirants, els qui seguiran 

les indicacions del personal de suport de manera que es garantisca en tot moment la distància de 

seguretat interpersonal de 1,5 metres. Quan accedisquen als espais d'examen corresponents, 

igualment mantindran sempre una distància de 1,5 metres entre persones i esperaran en el lloc 

que corresponga (exterior o interior) sempre que siga necessari. Si es necessitara fer alguna 

comprovació documental (DNI o una altra) se sol·licitarà a l'aspirant que li mostre el document 

amb el braç estès, mantenint en tot moment la distància de seguretat 

 

6.- No es permetrà l'entrada de cap persona desproveïda de màscara protectora, que haurà de 

cobrir boca i nas mentre es romanga en el recinte (protecció mínima màscara quirúrgica). Queda 

prohibit l'ús de màscara amb vàlvula d'exhalació. L'ús de la màscara és obligatori per als 

aspirants durant tot el desenvolupament de les proves i fins que l'aspirant abandone l'edifici. 

 

7.- Tots els aspirants hauran d'emplenar i entregar la declaració responsable sobre estat de salut i 

possibles contactes. Es prega que acudeixen amb ella ja emplenada.  

 

8.-Es podran realitzar controls de temperatura amb termòmetres làser. 
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9.- Els objectes personals de cada opositor hauran de ser els mínims imprescindibles i, una 

vegada situats en el lloc d'examen, hauran de romandre en tot moment en el sòl en lloc visible al 

costat de l'examinand i sota la seua custòdia.. No es podrà compartir material (bolígrafs, etc…), 

per la qual cosa l'aspirant ha d'assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les 

proves. 

 

10.- En cas de no respectar aquestes mesures sanitàries, s'informarà el candidat de les 

condicions que ha de complir i, en cas d'incomplir-les, se li podrà expulsar de la prova. 

 

 


