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RECOMANACIONS I MESURES PREVENTIVES CONTRA LA COVID-19 A SEGUIR 

PELS PARTICIPANTS DELS PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL DEL 

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 

 

L’objectiu d’aquest document és oferir unes recomanacions i mesures preventives contra la 
COVID-19 a seguir per totes aquelles persones que participin en els processos de selecció de 
personal del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, ja siguin aspirants, membres del 
Tribunal o altre personal de la corporació. 

 

1.- L’òrgan convocant informarà els participants, de manera expressa i amb antelació suficient, 
de l’adreça, de la data, de l’hora i de la sala on es realitzarà la prova o proves. Els participants 
hauran de seguir les mesures i recomanacions preventives contra la COVID-19 previstes en 
aquest document. 

 
2.- Cada participant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures higièniques i sanitàries a 
complir, com dels riscos sanitaris inherents a la prova, especialment si és persona amb risc 
sensible a complicacions derivades de la COVID-19. 

 

3. L’entrada a l’edifici i a la sala on es celebri la prova es farà de manera esglaonada per evitar 
aglomeracions tant en l’interior de les instal·lacions com en exteriors, mantenint la distància 
mínima de seguretat entre persones. 

 
4. Els participants hauran de complir en tot moment les indicacions del personal de la corporació 
per accedir al lloc de manera segura a través dels espais comuns, evitant aglomeracions i 
respectaran les senyalitzacions sobre mesures de seguretat i higiènic sanitàries. 

 
5. L’ús de la mascareta serà obligatori des del moment d’accés i fins a la sortida de les 
instal·lacions. 
No es permetrà la entrada de persones que no vinguin previstes de la seva pròpia mascareta 
protectora que haurà de cobrir nas i boca. 

6. No serà obligatori l’ús de la mascareta per a aquelles persones amb una dificultat respiratòria 
que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta, ni per a aquelles persones que ho tinguin 
contraindicat per raó de salut, discapacitat o alteracions conductuals. En aquest s’haurà 
d’acreditar amb el corresponent informe mèdic. 

 

7. Com a regla general s’utilitzaran les escales i l’ús de l’ascensor es limitarà al mínim possible i 
restringit a una sola persona si bé es permetrà la utilització d’acompanyants de les persones que 
puguin precisar d’assistència. 

8.- S’hauran de respectar els recorreguts d’entrada i sortida a cadascuna de les sales i espais, 
evitant sempre creuaments i acumulacions. 

 
9. Serà obligatori rentar-se les mans a la entrada a l’edifici i a la sala on es realitzarà la prova i 
per això es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica tant a la sala com en tots els 
espais comuns. 

 

10.- Com a criteri general i per raons de seguretat els aspirants utilitzaran la mateixa taula i 
seient durant la realització de tota la prova. En cas que no fos possible es garantiran les mesures 
d’higienització corresponents. 

mailto:ccripolles@ripolles.cat


 
 
 

Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46  FAX  972 70 09 13 
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84  FAX 972 88 22 83 

NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat 

 

11.- Es restringiran les sortides i entrades de la sala a les que siguin imprescindibles (malaltia, 
necessitats fisiològiques, ...) , es respectaran les normes de distanciament i serà obligatori l’ús de la 
mascareta. Els participants no es poden parar a conversar i abandonaran les instal·lacions tan aviat 
com sigui possible. 

 
12. L’accés als lavabos es farà amb mascareta i caldrà rentar-se les mans abans i després de fer ús de 
les instal·lacions. 

 
13.- Cal evitar el contacte físic en manifestació de salutació o afecte. 

 

14. No es podran compartir equips multi funció, equips de treball, objectes, eines ni material 
(bolígrafs, calculadores, legislació, ordinadors, ...) amb altres persones, per la qual cosa els 
participants s’han d’assegurar de portar tot allò necessari per a la realització de les proves. 
En cas d’haver de compartir equips, eines o altres estris s’hauran de desinfectar després de cada ús 
amb paper o altre material d’un sol ús humitejat amb solució hidroalcohòlica. 

15. Cal evitar tocar elements comuns (botons, lavabos, passamans...) i quan sigui necessari fer- ho 
s’aplicaran mesures d’higiene rentant-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 

 
16. Les deixalles d’higiene personal, especialment els mocadors d’un sol ús, s’hauran de llençar de 
manera immediata a les papereres o contenidors habilitats. 

17. Quan un participant iniciï símptomes compatibles amb la COVID-19 o siguin detectats durant la seva 
presència en l’exercici del procés selectiu de que es tracti, haurà d’informar immediatament al 
president del tribunal de selecció amb la finalitat que es posi en marxa el protocol d’actuació establert 
pel servei de prevenció de la corporació i segueixi les instruccions que conforme a aquest li siguin 
transmeses. En tot cas se’l conduirà a una zona reservada d’aïllament, s’avisarà al responsable de 
recursos humans de l’àrea de secretaria de la corporació i se li facilitarà el contacte amb el seu 
professional. 

 


