Aquestes instruccions podran modificar-se i adaptar-se segons les recomanacions
de les autoritats sanitàries en el moment de la realització de les proves i l'evolució
de la pandèmia

INSTRUCCIONS QUE HAURAN DE SEGUIR LES PERSONES PARTICIPANTS EN LA
CONVOCATÒRIA 1/2021 DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS PER A L'OBTENCIÓ
DELS CARNETS PROFESSIONALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL, EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19


No hi haurà d’acudir si té símptomes o ha tingut contacte estret amb un cas
confirmat de covid-19.



Es recomana acudir amb antelació a l'hora convocada per a la realització de la prova
a fi poder complir els protocols de seguretat establits.



Li serà presa la temperatura abans d’accedir a les dependències on es realitzarà
l'examen, i no es permetrà l'accés a la realització de la prova si la temperatura
supera els 37,5 °C. Així mateix, se li proporcionarà gel hidroalcohòlic per a la higiene
de mans.



L'accés al lloc de realització de les proves haurà de realitzar-se obligatòriament amb
màscara protectora sanitària. I és obligatori l'ús de màscara durant tot el temps de la
realització de la prova.



Els locals per a realització de l'examen es mantindran amb la major ventilació natural
possible.



És obligatori guardar la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.



Haurà de seguir en tot moment les indicacions del personal del Servei Territorial
d'Indústria, Energia i Mines.

INSTRUCCIONS GENERALS A SEGUIR PER LES PERSONES PARTICIPANTS EN LA
CONVOCATÒRIA 1/2021 DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS PER A L'OBTENCIÓ
DELS CARNETS PROFESSIONALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL


Haurà d'acudir amb el DNI/NIE, que el mostrarà al personal funcionari col·laborador
que l’atenga.



Haurà de portar obligatòriament bolígraf blau o negre i llapis del núm. 2. Hi podrà dur
també regle, goma d’esborrar i calculadora bàsica no programable.



Una vegada dins l'aula es prohibeix qualsevol classe d'aparell electrònic. Els telèfons
mòbils i els rellotges intel·ligents hauran de dipositar-se lluny dels pupitres abans del
començament de l'examen.



Haurà de seguir en tot moment les indicacions del personal del Servei Territorial
d'Indústria, Energia i Mines.

