
ANUNCI

AJUNTAMENT DE CALAFELL

Per Decret del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 5693/2020, de data 25 
de setembre de 2020,  es va resoldre aprovar les mesures a seguir per les persones 
aspirants a processos selectius, per a la prevenció de la COVID-19, i pels membres dels 
òrgans qualificadors dels mateixos.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: MESURES A SEGUIR I APLICAR PER PART DE LES PERSONES 
ASPIRANTS CONVOCADES PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DE PROCESSOS SELECTIUS 
DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

Totes les accions que s'indiquen són com a conseqüència de l'aplicació de les 
recomanacions sanitàries per a fer front a la COVID-19. Tota aquesta informació podria 
modificar-se, en funció del que l'evolució de la pandèmia i les autoritats sanitàries 
aconsellen.

Pautes a seguir:

1. No s'ha d'acudir en cas de contagi o sospita, o si comences a notar símptomes (febre, 
tos, sensació de falta d'aire). 

2. Màxima col·laboració de totes les persones de l'organització en l'adopció de les 
mesures preventives i el seguiment de les recomanacions realitzades. 

3. L'ús de la mascareta és obligatori en tots els llocs, tant oberts com tancats, sempre que 
no es pugui mantenir la distància de 2 metres amb altres persones. S'acudirà al lloc de 
la convocatòria del procés selectiu, proveït de mascareta.

4. L'arribada al recinte on siguin convocats es farà de manera puntual, ja que es realitzarà 
de manera escalonada, d’acord amb el procediment estipulat, per a evitar 
aglomeracions, tant a l’interior de les instal·lacions com a l’exterior, i es respectarà la 
distància recomanada. Es convocarà les persones aspirants a una hora específica i en un 
lloc determinat, i aquestes hauran de complir perfectament aqueix criteri. 

5. Evitar saludar o acomiadar-se d'altres persones amb abraçades o amb la mà; evitar el 
contacte físic. 

6. Mantenir una distància de 2 metres amb la persona interlocutora.
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7. Mantenir les distàncies de seguretat i evitar encreuaments quan s’utilitzin corredors o 
zones comunes.

8. Recordar la preferència d'ús de la part dreta en caminar per corredors, escales i zones 
comunes com a preferència.

9. No es permetrà l'accés a persones acompanyades, tret de casos de força major.

10. S'ha de fer un ús individual dels lavabos.

11. És preferible l'ús d'escales a l'ascensor, i si és aquest cas, només podrà fer-ne ús una 
persona en cada viatge.

12. Per a obrir una porta o accionar un interruptor de la llum és preferible utilitzar el colze 
o l'avantbraç a les mans.

13. Evitar compartir objectes/material amb altres persones. Cada persona aspirant caldrà 
que porti en el procés selectiu el seu bolígraf, de color blau, i els altres materials que 
consideri per realitzar la corresponent prova.

14. Higiene de mans: tota persona usuària de les instal·lacions ha de rentar-se les mans 
sovint, sobretot, després d'haver tossit o esternudat (i evitant, abans, tocar-se la boca, 
el nas o els ulls), amb molta cura, amb aigua i sabó, durant almenys 40 segons. Si no es 
disposa d'aigua i sabó, es poden utilitzar solucions desinfectants hidroalcohòliques.

15. Higiene respiratòria: si es tus o s’esternuda caldrà tapar-se la boca i el nas amb un 
mocador d'un sol ús o, si no és possible, amb la mànega de l'avantbraç o la flexura del 
colze.

16. Els mocadors s'han de rebutjar immediatament després del seu ús.

17. Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

18. Tot el procés selectiu, des de l'hora de citació per a la convocatòria fins a la finalització 
de les proves, estarà permanentment dirigit i supervisat per personal funcionari format 
amb aquesta finalitat.

19. Les dependències on es duguin a terme les corresponents proves selectives comptaran 
amb gels hidroalcohòlics que caldrà posar-se tant a l’entrada com a la sortida de la 
sessió, i es mantindran les distàncies i ventilacions degudes per complir amb totes les 
mesures preventives contra la COVID-19, col·locant pantalles protectores si es 
considera necessari.
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

El secretari accidental

Carles Badel Domingo

Calafell, 25 de setembre de 2020
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