
 
 

MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DEL CORONAVIRUS (COVID-19) PER A l'ORGANITZACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES EN CACSA 

 

I. PARTICIPACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 

Haurà d'abstindre's de participar en les proves selectives qualsevol persona que, estiga el dia de la 

realització d'alguna de les proves en una de les següents situacions: 

- Que presente símptomes compatibles amb la COVID-19. 

- Que estiga a l'espera del resultat d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA). 

- Que estiga en situació d'aïllament per resultat positiu en una PDIA per a COVID-19. 

- Que estiga en quarantena preventiva per ser contacte estret d'un cas confirmat de COVID-19. 

 

II. ORGANITZACIÓ LOGÍSTICA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Es procedirà a: 

a) Organitzar l'accés escalonat a la sala. 

b) Distribuir els espais, de manera que es puga mantindre una distància interpersonal mínima de 1,5 

metres en tot moment 

c) Respectar els aforaments i distribució de l'espai establits actualment d'acord amb el seu Pla de 

Contingència de CACSA. 

d) Equipar la sala amb, gel hidroalcohòlic i una paperera, de pedal amb tapa quan siga possible, i 

bossa de fem, que permeta la gestió adequada del material d'un sol ús. 

e) Ventilar i controlar la neteja i desinfecció dels espais i el mobiliari abans i després de la celebració 

de les proves. 

 

III.MESURES A l'ACCÉS DE LA PROVA  

a) No es permetrà l'entrada de cap persona que no vinga proveïda de la seua pròpia màscara 

protectora (higiènica, quirúrgica, EPI sense vàlvula d'exhalació).  

b) La màscara haurà d'utilitzar-se sempre, ben ajustada i de manera correcta. El seu ús serà obligatori 

en tot moment. Si pot ser, hauran de posseir una màscara de recanvi. 

c) En accedir es prendrà la temperatura a i a més hauran d'utilitzar el gel hidroalcohòlic disponible 

en l'accés de la sala. 

d) Totes aquelles persones que presenten una temperatura superior a 37,5 °C no podran realitzar la 

prova. En aquest cas, el tribunal farà constar en acta les dades personals de la persona amb febre 

a la qual se li haja impedit l'accés. 

e) No es permetrà l'accés d'acompanyants, hauran d'acudir a la porta d'accés de la sala de l'examen 

sense persones acompanyants. 



 
 

f) Per a fer la comprovació d'identitat de cada persona opositora, mitjançant DNI o un altre 

document vàlid segons l'indicat en la convocatòria, el personal del tribunal sol·licitarà que la 

persona opositora li mostre el document amb el braç estés, o deixant-lo damunt de la taula. 

 

IV. MESURES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES 

a) La sala romandran en tot moment ventilada. 

b) En la disposició de les persones es respectarà escrupolosament la distància de seguretat 

d'almenys 1,5 metres en totes direccions. 

c) Els folis per a la realització dels exàmens i altres materials de les proves que es precisen estaran 

disponibles en les taules amb caràcter previ a l'arribada de les persones participants. En cas de 

necessitar més folis, la persona ho sol·licitarà a les persones integrants del tribunal a mà alçada. 

d) Durant la realització de la prova, les persones opositores no podran retirar-se l'e) 

 màscara. 

f) El bolígraf negre o blau, i qualsevol altre material exigit per l'òrgan de selecció per a la realització 

de la prova, no podrà ser compartit ni prestat a altres persones opositores, per la qual cosa les 

persones que participen en les proves han d'assegurar-se de portar tot el que necessiten per a la 

seua realització. 

g) Finalitzada la prova, el tribunal extremarà les mesures d'higiene en la recollida dels materials de 

la prova. A aquest efecte es recomana l'ús de guants de protecció a més de la preceptiva màscara. 

Posteriorment es realitzarà una higiene de mans. 

h) L'eixida de l'aula de les persones opositores es realitzarà de forma ordenada, començant per la 

fila més pròxima a la porta, i així successivament fins a desocupar l'aula per complet. No obstant 

això, si la persona opositora finalitzara amb anterioritat la prova, podrà sol·licitar abandonar l'aula 

una vegada transcorreguda mitja hora des de l'inici d'aquesta.  

 

En cas de no respectar les mesures sanitàries establides, s'informarà la persona opositora de les 

condicions que ha de complir i, si les incompleix, podrà ser expulsada de la prova. 


