PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID-19 EN EL PROCÉS
SELECTIU A COSSOS DOCENTS (MESURES PER A LES PERSONES ASPIRANTS)

L’objectiu d’aquest protocol és establir les pautes d’actuació que ha de seguir tot
el personal implicat, directament o indirectament, en el procés de realització de
les proves selectives del concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer
de 2020.
Aquestes pautes volen garantir un entorn de seguretat sanitària que previngui
possibles contagis de la COVID-19, d’acord amb els protocols actuals establerts.
Cada tribunal podrà establir mesures addicionals en funció de les característiques
de la prova, del nombre d’aspirants, del lloc de realització de les proves, etc.
1. Mesures generals de prevenció personal
1.1.

Les persones aspirants han de complir totes les mesures de
prevenció que indiqui el tribunal i les establertes pel centre, així
com les mesures per al desenvolupament del procediment
establertes en aquest document.

1.2.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), que estiguin en aïllament per
diagnòstic o en quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la
COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries,
no podran accedir a les seus dels tribunals per a realitzar les proves.

1.3.

És obligatori en tot moment l’ús de la mascareta de forma correcta.
És recomanable dur-ne alguna de recanvi, sobretot en les proves
que tenen una durada més llarga.

1.4.

Si

un

aspirant,

per

circumstàncies

mèdiques,

degudament

acreditades no fa ús de la mascareta, avisarà d’aquest fet amb
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antelació, a través d’un correu electrònic adreçat al Servei de
Provisió Educativa (oposicions@dgpdocen.caib.es) i adjuntant un
informe del facultatiu que prescriu la no utilització de la mascareta.
El Servei de Provisió informarà al president del tribunal perquè
pugui adoptar les mesures pertinents. L’aspirant també podrà
acreditar degudament aquesta circumstància el dia de la prova,
abans d’entrar a l’edifici, mantenint una distància superior als dos
metres i quedant a l’espera de les instruccions específiques que se li
facilitin. En qualsevol cas, ha de ser la darrera persona en entrar a
l’aula i la primera en sortir. Se l’ha d’ubicar a un lloc on la distància
de seguretat sigui superior als dos metres, i si és possible, a un
espai aïllat, a una altra aula i amb les finestres obertes.
1.5.

Si un aspirant no es vol posar la mascareta o se la lleva sense causa
mèdica justificada i si després d’avisar-lo continua amb la seva
negativa, no es permetrà que entri al centre o a l’aula.

1.6.

L’aspirant s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans
d’accedir al centre i a l’aula, en la sortida i en els moments que sigui
necessari.

1.7.

S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat de metre i mig
mentre l’aspirant espera el seu torn per entrar a l’edifici i per accedir
a l’aula.

1.8.

Quan abandoni l’aula, no es pot quedar als passadissos i s’han de
mantenir sempre les distàncies de seguretat. Tampoc es pot quedar
formant grups a les zones comuns exteriors.

1.9.

Cada aspirant ha de dur el material propi, que no es pot compartir.
Els objectes personals (motxilles, mòbils i altres) s’han de deixar a
l’espai interpersonal de seguretat de darrera de l’aspirant i, si no és
possible, en la part de davant.

2. Mesures específiques per al desenvolupament del procés selectiu
2.1.

En el moment d’accedir al centre, els aspirants s’han de rentar les
mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada. Sempre
que sigui possible, l’aspirant ha de dur ja complimentada una
declaració responsable conforme coneix i accepta les mesures de
salut pública i seguretat vigents i que no concorren motius de salut
que poden impedir la participació de la persona aspirant a la
realització de la prova (Annex 1). En cas que no la presenti, se li
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facilitarà un model en blanc per a complimentar-lo abans d’entrar al
centre.
2.2.

Per agilitar l’entrada a les aules, l’aspirant ha de presentar el
document d’identificació,

que

mostrarà

però

no

entregarà.

L’aspirant deixarà la declaració responsable on indiqui el tribunal.
En aquest moment, l’aspirant s’ha de retirar la mascareta un instant
per permetre la identificació, mantenint la distància de seguretat
mínima de metre i mig.
2.3.

Els aspirants seran cridats de forma esglaonada i per ordre alfabètic
començant per la lletra G, d’acord amb el que disposa la base sisena
de la Resolució de convocatòria, a l’hora en què hagin estat
convocats.

2.4.

Per raons d’higiene i seguretat, l’aspirant farà ús de la mateixa taula
i cadira durant tota la jornada de realització de la prova i de la
mascareta en tot moment.

2.5.

Els aspirants entraran a les aules i s’asseuran segons les indicacions
dels membres del tribunal. Es recomana que els aspirants que
entrin els primers ocupin els llocs més allunyats de l’entrada. Per
facilitar i mantenir la distància de seguretat una vegada finalitzada
la prova, començaran a sortir els aspirants que ocupin les taules
properes a la porta de sortida per rigorós ordre.

2.6.

Una vegada dins l’aula es restringiran les sortides i entrades a les
imprescindibles. En aquest cas, es mantindrà a l’entrada i sortida la
distància de seguretat i en tot moment serà obligatori l’ús de la
mascareta.

2.7.

En el supòsit d’aspirants amb autorització d’adaptacions de la prova,
d’acord amb la base 2.1.3 de la Resolució de convocatòria, el
tribunal garantirà que es prenguin les mesures establertes en els
corresponents dictàmens mèdics que puguin incloure la possibilitat
d’abandonar l’aula en algun moment.

2.8.

Si un aspirant necessita un justificant d’assistència, ho ha de
comunicar en veu alta al tribunal abans de començar l’examen i se li
lliurarà en acabar-lo o per correu electrònic, segons ho indiqui
l’interessat.

2.9.

Si cal fer alguna consulta, l’aspirant aixecarà la mà i un membre del
tribunal s’acostarà per resoldre-la, respectant en tot moment les
mesures de prevenció. En tot cas, s’ha de fer respectant la distància
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física, durant el mínim de temps indispensable i regulant el to de
veu de manera que no sigui molt fort.
2.10.

Una vegada iniciada la prova, no es permetrà a cap aspirant sortir
de l’aula fins que no hagin transcorregut 15 minuts des del moment
fixat per a l’inici de la prova. Tampoc podrà sortir de l’aula en els
darrers 15 minuts abans de la finalització de la prova.

2.11.

S’han de respectar els trajectes d’entrada i sortida a cada aula i
espais, evitant en tot moment encreuaments o acumulacions. Els
recorreguts simultanis sempre seran en sentit únic. Es caminarà pel
lateral dret de passadissos i escales.

2.12.

Com a norma general, les aules es mantindran amb les portes i les
finestres obertes, llevat del moment, si és necessari, en què
s’expliquin les instruccions de la prova. Si no és possible mantenir
les finestres de l’aula obertes durant tota la prova, es recomana,
com a norma general, obrir-les cada 20 minuts. A més, s’utilitzaran
els mesuradors de CO2 de què disposa el centre.

2.13.

Si durant la realització de la prova alguna persona presenta
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria...) serà aïllada a una altra aula i es comunicarà
immediatament amb el telèfon d’Infocovid: 900 100 971. Una
vegada que se li hagin pres les dades personals haurà d’abandonar
les instal·lacions del centre.
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