
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

Sr/Sra.  __________________________________________,  amb  DNI_______________  amb

domicili_______________________________de___________________,  en  relació  a  les  proves

selectives  per  a  constituir  un  BORSA  D’AUXILIARS  ADMINISTRATIUS,  a  realitzar  el

dia______de____________de 2020, en el Pavelló Poliesportiu de Vinaròs, situat a l’Av. Tarragona s/n.

DECLARO, 

 Que SI       NO       pertanyo als col·lectius vulnerables de la COVID-19

 Que SI     NO     presento símptomes específics de la COVID-19, ni he tingut contacte estret
amb persones contagiades, ni he estat en cap zona de risc durant els últims 15 dies. 

 Que em comprometo a seguir les instruccions sanitàries indicades per l’Ajuntament de Vinaròs i
les que puga establir el tribunal, en tot moment, durant la realització de l’examen.

◦ Els aspirants hauran de portar signat el model de declaració responsable sobre la  COVID-19  que s’adjunta com Annex I, en
aquest Decret, i lliurar-lo el dia de realització de les proves. No s'admetrà cap aspirant que no porte el document. 

◦ Els aspirants hauran d'acudir a la realització de l'exercici proveïts de mascareta i estan obligats a portar-la en tot moment,
inclòs durant la realització de l’exercici. 

◦ A l’entrar al recinte on es realitzarà l’examen s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic que hi haurà disponible per als 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.

◦ Els aspirants  no podran romandre als  passadissos o zones comuns i  hauran d’esperar  els companys fora del  Pavelló,
respectant en tot cas la distància de 1,5-2 metres de seguretat.

◦ Es respectaran les mesures d'higiene recomanades a l'hora de tossir, esternudar (es cobrirà la boca i el nas amb el colze
flexionat) o evitar tocar-se cara i ulls, la denominada “etiqueta respiratòria” i es procurarà mantenir la distància de seguretat
amb els companys en la mesura del possible.

◦ Els aspirants hauran d’accedir al centre sense acompanyants i només amb el material imprescindible per a la realització de
l’examen. 

Vinaròs, ______de___________ de 2020

Signatura
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