PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 EN PROCESSOS
SELECTIUS DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
1. No es podrà assistir a la prova en cap dels següents supòsits:
a. Tenir declarada la malaltia COVID-19.
b. Presentar símptomes de la malaltia COVID-19 (Febre > 37,3ºC,
tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar
general...)
c. Estar en aïllament domiciliari o haver estat contacte estret d’una
persona amb COVID-19 en els darrers 14 dies.
2. Els aspirants han d’estar 10 minuts abans de la realització de les proves
davant de la porta de la Seu on es dugui a terme el procés selectiu.
S’esperaran a fora deixant una distància interpersonal entre ells de com
a mínim 1’5 metres.
3. S’entrarà a la sala de la prova seguint les indicacions dels membres del
tribunal que els acompanyaran al seu seient en grups reduïts i mantenint
en tot moment la distància interpersonal d’1’5 metres. Abans d’entrar a la
sala de la prova, es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic facilitat pel
Consell Comarcal.
4. 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 Consell Comarcal perquè es puguin prendre mesures
addicionals. (No es permet l'ús de mascaretes amb vàlvula d’exhalació).
5. Els aspirants han de presentar emplenat i signat el document amb la
declaració responsable en relació a la COVID-19.
6. Cadascun dels aspirants ha de portar el seu bolígraf/material necessari
per realitzar la prova.
7. Durant la realització de la prova, si algú necessita aixecar-se del seu
seient caldrà que ho demani als membres del tribunal i esperar-se a
rebre les seves indicacions.
8. En finalitzar la prova, s’avisarà als membres del tribunal i aquests
indicaran de manera individualitzada a cada persona quan es pot aixecar
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per sortir. Abans d’abandonar el centre es tornaran a rentar les mans
amb gel hidroalcohòlic.
9. 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 a la Unitat de RRHH del Consell Comarcal de La Selva
trucant al telèfon 972.842.161

Normes d’actuació dins dels centres davant la COVID-19
• Netegeu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar i sortir.
• És obligatori dur posada la mascareta en tot moment.
• Eviteu tocar-vos el nas, els ulls i la boca.
• Manteniu en tot moment la distància de seguretat interpersonal d’1’5
metres amb la resta de persones.
• Procureu tocar el mínim d’elements comuns (botons, baranes, portes...).
• Eviteu compartir objectes, begudes o menjar amb les altres persones.
• Tapeu-vos amb el colze en tossir o esternudar. En cas de secrecions,
utilitzeu mocadors de paper i tot seguit llenceu-los a la paperera i renteuvos les mans.
• Si heu d’anar al lavabo, renteu-vos les mans amb sabó abans i després.
Eixugueu-vos amb paper, els assecadors d’aire estan inhabilitats.
• Seguiu les instruccions de seguretat i salut en tot moment (cartelleria del
centre i indicacions del personal responsable).
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