DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19
Sr/Sra. __________________________________________, amb DNI_______________ amb
domicili____________________________________________de__________________________,
en relació a les proves selectives per 3 places d’agent de la policia local (concurs oposició lliure), a
realitzar el dia 21 de setembre de 2020, a la Casa de Cultura d’Ulldecona, situada al carrer Major.
DECLARO,

□ NO □ pertanyo als col·lectius vulnerables de la COVID-19.
Que SI □ NO □ he estat positiu/va i/ni he estat en contacte proper amb alguna persona o

● Que SI
●

persones amb simptomatologia probable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14
dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.
● Que em comprometo a seguir les instruccions sanitàries indicades per l’Ajuntament
d’Ulldecona en particular el protocol bàsic obligatori que figura com annex a aquest
document i les que pugui establir el tribunal, en tot moment, durant la realització de
l’examen.
•

Les persones aspirants hauran de portar signat el model de declaració responsable
sobre la COVID-19, i lliurar-lo el dia de realització de les proves. No s'admetrà cap
aspirant que no porti el document.

•

En entrar al recinte on es realitzarà l’examen s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic que hi
haurà disponible per a les persones assistents a l’entrada i s’entregarà la declaració
responsable sobre la COVID-19.

•

Se seguiran les indicacions dels membres del tribunal i personal col·laborador
d'aquest, en tot moment.

•

Les persones aspirants hauran d’accedir al centre sense acompanyants i només amb
el material imprescindible per a la realització de la prova.

Ulldecona, ______de___________ de 2020
Signatura

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les
mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus durant la realització del procés
selectiu.

Abans, durant i després de les proves implementarem un protocol amb mesures de prevenció,
seguretat i higiene. L’aplicació d’aquestes mesures seran obligatòries per a totes les persones
presents a l’exercici 2n i 3r, de cultura general i prova teòrica respectivament, en relació a les
proves selectives per 3 places d’agent de la policia local (concurs oposició lliure)
PROTOCOL BÀSIC OBLIGATORI
1. L’accés a l’edifici de la Casa de Cultura es realitzarà per dos entrades diferents (la meitat
de les persones aspirants entraran per la porta del carrer Major, i l’altra meitat per la porta
de la plaça Diputació). Es detallà el llistat de les persones aspirants que entren per
cadascuna de les portes d’accés.
2. Abans d’entrar a la instal·lació, es mesurarà la temperatura (no podrà realitzar la prova qui
superi els 37,5 graus) i la persona aspirant es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.
3. Entrar a la instal·lació amb la mascareta ben posada (nas i boca tapats) i NO se la podran
treure mentre estiguin dins de la Casa de Cultura, ni durant la realització dels exercicis.
4. Les persones aspirants seuran en el lloc indicat pels membres del tribunal (2 aspirants a
cada taula).
5. El 2n i 3r exercici es realitzaran el mateix dia. Entre els dos exercicis mediarà temps
suficient per al descans de les persones aspirants i per a la correcció de l’examen per part
del tribunal. Les persones aspirants que superin el 2n exercici podran entrar a realitzar el
3r exercici.
6. Les persones aspirants ocuparan el mateix lloc en el desenvolupament dels dos exercicis.
7. Les persones aspirants es netejaran les mans també a la sortida.
8. Es recomana quedar-se a casa si la persona aspirant presenta símptomes compatibles
amb la COVID-19.

