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PROTOCOLO COVID-19 PARA A CELEBRACIÓN DA PROBA TEÓRICA 

PARA A CONTRATACIÓN DE UN EDUCADOR OU EDUCADORA  

FAMILIAR  

 

Para garantir a máxima seguridade sanitaria a todos/as participantes, establécense as 

seguintes normas para o desenrolo la proba:  

 

1. Co fin de evitar aglomeracións na entrada do pavillón de Arcediago, os 

aspirantes accederán por orden de chamada, empezando pola letra S 

correspondente ao primeiro apelido. 

 

2. Gardarase a distancia mínima de dous metros 

 

 

3. Será obrigatorio o uso de máscara durante todo o proceso. 

 

4. Non poden acceder ao pavillón os/as aspirantes  que teñan síntomas compatibles 

con COVID-19, se lles haxa diagnosticado a enfermidade e estén en aislamento 

ou en cuarentena por contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada nos últimos 14 dias. Os aspirantes teñen que traer cumplimentada 

e asinada a Declaración Responsable que figura no anexo 1 deste documento 

para poder acceder ao pavillón. 

 

 

5. Os/as acompañantes non poderán entrar no recinto donde se celebre a proba, 

salvo os de aqueles aspirantes que necesiten expresamente asistencia. 

 

6. Asistirase ao exáme co material mínimo indispensabel. Non se poderá compartir 

bolígrafos nin outro material de escritura.  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CONVID-19 

LUGAR:  Concello de Santiso 

DATA: 28 de outubro de 2020 

 

O/A abaixo firmante , participante na proba teórica para a contratación dun /dunha 

educador/a familiar convocada pola Resolución de Alcaldía do 23/07/2020 ( BOP nº 

119 do 30/07/2020), DECLARO:  

 

Non presentar sintomatoloxía compatible coa enfermidade  COVID-19 nin haber estado 

en contacto directo con persoas confirmadas ou probable de COVID-19 nos últimos 14 

dias.  

Que durante a permanencia nas instalación do pavillón de Arcediago cumplirei coas 

instruccións de seguridade relativas ao COVD-19, que se relacionan a continuación, 

sendo ésta una relación de medidas preventivas no exhaustiva, que se completará coas 

indicacións que aporte en cada momento o persoal do Concello.  

 

1.- Ao  entrar  no pavillón utilizarase o xel hidroalcohólico exitente na entrada e entregarase o presente 

documento cumplimentado e asinado 

2.- En todo momento utilizarase a máscara 

3.- Manterá unha distancia de seguridade de 2 metros co resto de aspirantes , e na medida do posible.  

4.- Seguirase estrictamente as indicación do persoal do Concello de Santiso 

5.- Usará o antebrazo ao toser ou estornudar 

6.- Non se poderá permanecer nos pasillos nin nas zonas comunes , nin esperar aos/as compañeiros/as no 

interior do pavillón 

7.- Os/as aspirantes deberán acceder ao pavillón sin acompañantes e co material imprescindible para o 

desenrolo do exame 

 

APELIDOS E NOME: 

DNI:  

SINATURA:  


