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INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA Núm. 7/ 2020 SOBRE EL PROTOCOL DE SEGURETAT I SALUT 

PER A LA REALITZACIÓ  DE PROVES PRESENCIALS SELECTIVES DE PERSONAL EN 

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PER LA COVID-19 

 

Per a l’organització i desenvolupament de les proves presencials per a la selecció de personal 
a la UdG és d’aplicació el protocol següent: 

 

1. Les sales, aules o altres espais on es facin les proves  

L’organització de la prova ha de permetre que s’ordenin els accessos de forma que evitin 
aglomeracions de persones i es puguin mantenir distàncies de seguretat d’1,5 metres entre 
persones de en tot moment. 

Les aules i espais on es desenvolupin les proves han de tenir la capacitat suficient perquè les 
persones candidates, els membres del tribunal i qualsevol altra persona que hagi d’intervenir 
puguin mantenir una distància de seguretat entre persones de mínim 1,5 metres en tot moment. 

Preferentment han de disposar de ventilació natural que permeti assegurar una ventilació 
suficient mitjançant l’obertura de portes i finestres. Caldrà obrir finestres i ventilar sempre que 
sigui possible. 

Les sales han de disposar d’una paperera amb tapa i pedal al seu interior (o bé a l’exterior) 
degudament senyalitzada, per a dipositar-hi mocadors de paper, tovalloles d’un sol ús o altre 
material similar. Aquestes papereres s’han de netejar cada dia que es faci una prova.  

A l’entrada hi ha d’haver gel hidroalcohòlic perquè tothom, en accedir-hi, es desinfecti les mans. 

Si escau, se senyalitzarà la ubicació dels lavabos, en els quals hi haurà informació sobre la tècnica 
de rentat de mans amb aigua i sabó.  

Després de  finalitzar les proves, un cop utilitzades les sales i aules no poden tornar a ser 
ocupades fins que s’hagin netejat. Es recomana assenyalar que l’espai s’ha utilitzat i cal que sigui 
desinfectat. 

 

2. Les persones candidates i els membres del tribunal  

Les persones candidates i els membres del tribunal han de dur posada una mascareta quirúrgica. 
Únicament se la poden retirar sota prescripció mèdica que caldrà justificar amb el document 
d’exempció reconegut legalment. 

S’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic just en entrar a la sala i també cada vegada 
que hagin de manipular algun estri, material o document d’ús compartit o d’altres persones. 

Han de disposar de material individual (llapis, bolígraf, paper, etc.), que sempre que sigui 
possible no s’ha d’intercanviar. Es disposarà de material de reserva desinfectat per si fos 
necessari. 

Les persones candidates i els membres del tribunal no poden assistir a la prova si es troben en 
alguna de les situacions següents:  

a) Si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnòstic positiu.  



 

2 / 3 

 

b) Si estan en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna 
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

Les persones en alguna d’aquestes situacions ho han de posar en coneixement del tribunal al 
més aviat possible i adjuntar un justificant mèdic i/o la documentació sanitària justificativa 
corresponent per a la seva valoració. En cas de situació urgent sobrevinguda, han d’adjuntar 
aquesta documentació tan aviat com puguin.  

Si durant el desenvolupament d’una prova alguna persona presenta simptomatologia 
compatible amb la COVID-19, cal:  

a) Aturar immediatament la prova, dirigir la persona amb simptomatologia a un espai 
individual o àrea on qui es trobi malament o tingui símptomes pugui estar aïllat. 

b) Trucar al 061 i seguir les instruccions del personal sanitari.  

c) Contactar amb l’Oficina de salut laboral i seguir les seves instruccions.  

Les situacions indicades en els  apartats anteriors es consideren impossibilitats per força major. 
Davant d’aquestes situacions, el tribunal valorarà alternatives. 

Cal assegurar que tots els membres del tribunal, les persones candidates, de suport tècnic, etc., 
han entregat a la  representant  del tribunal del servei de recursos humans, a l’inici de la prova, 
la declaració responsable complimentada i signada  (telèfons mòbils, correu electrònic i adreça 
d’on s’allotgen). S’adjunta model en aquesta instrucció. Cal avisar de forma clara que aquestes 
dades poden ser compartides amb les autoritats sanitàries si qualsevol dels participants 
desenvolupa una malaltia amb símptomes compatibles amb COVID-19.  

Mitjançant els documents de la convocatòria i també el dia de la prova, s’informarà totes les 
persones convocades del contingut d’aquest protocol i de la responsabilitat en què incorrerien 
en cas d’incompliment. 

 

El gerent,  
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Declaració responsable en relació a la COVID-19 per als participants a les proves selectives 

convocades per la Universitat de Girona 

Dades de la persona interessada  

Nom i cognoms:  

DNI:  

Domiciliat/ada a:  

CP:     Municipi:  

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic: 

 

Declaro responsablement  

1. Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto 

les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de 

les proves de selecció en les quals participo.  

2. Que no presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea... ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

3. Que no he estat positiu/va de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives, en els 10 dies anteriors a la realització d’aquesta activitat.  

4. Que no he establert contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni 

que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, en els 10 dies anteriors a la 

realització d’aquesta activitat.  

5. Que durant el desenvolupament del procés selectiu compliré les instruccions de seguretat 

relatives a la Covid-19 vigents en cada moment i que seran comunicades pel personal de la 

organització.  

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___  

 

 

Signatura  
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