INSTRUCCIONS PELS ASPIRANTS QUE PARTICIPEN EN PROVES DE
SELECCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
 INSTRUCCIONS ESPECIFIQUES PER LA PROVA TÈCNICA:

• Cal portar identificació (DNI preferentment) i bolígraf blau o negre.
• Es permet l’ús de calculadora per la realització de la prova (no la del
telèfon móbil)
• Durant la prova no es permet l’accés a cap dispositiu electrònic (mòbil,
tablet)

 INSTRUCCIONS PER GARANTIR LA SEGURETAT EN CONTEXT COVID19

Davant la situació sanitària derivada del COVID-19 us informem d’una sèrie de
mesures que s’hauran de respectar per tal de garantir la seguretat de totes les
persones que participen en proves de selecció a l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.
Aquestes mesures poden variar en base a l’evolució de la situació sanitària i les
disposicions adoptades per les autoritats competents.
·

Cada aspirant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures higièniques i
sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la prova.

·

Es demana puntualitat, és suficient arribar 5 minuts abans de l’inici de la
prova.

·

No s’ha d’accedir al recinte de l’Olivera fins que alguna persona encarregada
del procés us cridi i us doni les instruccions per fer un accés esglaonat. Es pot
esperar al carrer a l’entrada del recinte.

·

Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment, també durant la realització
de la prova.

·

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.

·

S’hauran de respectar els recorreguts d’entrada i sortida a cadascuna de les
aules i espais, seguint les indicacions del personal de l’organització, i evitant
creuaments i acumulacions.

·

Serà obligatori rentar-se les mans a l’entrada del recinte, per això es disposarà
de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

·

Per raons de seguretat els aspirants ocuparan els seients assignats i utilitzaran
la mateixa taula i seient durant la prova.

·

Es farà un ús individual dels lavabos i en tot cas amb mascareta. Abans de fer
ús de les instal·lacions i abans de sortir serà necessari rentar-se les mans.

·

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

