Mesures de prevenció que han de seguir els estudiants que es
presenten a les proves d’accés a la universitat
1.

Compliu amb totes les mesures de prevenció que us indiquin els responsables de l’aula
d’examen.

2.

Porteu mascareta. L’ús de mascareta és obligatori.

3.

No podeu anar al vostre lloc d’examen PAU si teniu febre > 37,3ºC, tos continuada o persistent,
dificultat respiratòria, malestar general... Si durant l’examen us trobeu malament o noteu algun
d’aquests símptomes, ho heu de comunicar al professorat que vigila a l’aula.

4.

Renteu-vos les mans abans d’accedir i abandonar l’aula.

5.

Utilitzeu les escales.
Si heu d’utilitzar l’ascensor, feu-ho només una persona al mateix temps, i amb mascareta.

6.

Mantingueu sempre la distància de seguretat d’un metre i mig com a
mínim mentre espereu el vostre torn per accedir a l’aula i per entrar a
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l’edifici. L’entrada a l'edifici és farà de manera esglaonada per grups
seguint un ordre alfabètic.
Quan abandoneu l’aula d’examen no us entretingueu en els passadissos i procureu mantenir
les distàncies de seguretat amb els companys.
7.

Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de mans, les
abraçades i els petons.

8.

No compartiu dispositius i altres objectes amb els companys. En cas que sigui necessari,
augmenteu les mesures de precaució i, renteu-vos les mans immediatament després d’haverlos fet servir. Si durant els exàmens, dins de l'aula, necessiteu algun estri d’escriure o un altre
material, no el demaneu directament a cap company. Aixequeu la mà per demanar-ho a un
vigilant d'aula i aquest pugui desinfectar el material prestat amb solució hidroalcohòlica.

9.

Ocupeu al llarg de totes les proves el lloc d’examen que us sigui assignat el primer dia.

10. Dipositeu els objectes personals (motxilles i altres) en l’espai interpersonal de seguretat situat
darrera vostre, i si no és possible, al de davant vostre.
11. No podeu sortir de l'aula fins que hagi transcorregut una hora des de l'inici de cada prova.
Quan acabeu un examen, aixequeu la mà i un membre del tribunal us recollirà l’examen perquè
pugueu sortir de l’aula. Un cop exhaurit el temps d’examen, heu de romandre asseguts en el
vostre lloc fins que un membre del tribunal us reculli l’examen i aleshores podreu sortir de
l’aula.
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12. Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar. Si no
disposeu de mocadors, empreu la part interna del colze per no contaminar les mans.
13. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca amb les mans.
14. Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol ús-, als
contenidors habilitats.
15. Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
Cada rentat ha de durar almenys 20 segons, i feu-ho especialment després de tossir
o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades.
16. Porteu aigua (les ampolles sense etiquetes) i menjar, atesa la situació que estem vivint no us
podem garantir que en pugueu adquirir en les proximitats del centre on realitzeu les proves
d’accés a la universitat.
17. Utilitzeu, sempre que pugueu, mitjans de transport individuals o desplaceu-vos a
peu.
18. Quan arribeu a casa, renteu-vos de seguida les mans o dutxeu-vos, i netegeu els
objectes que heu portat de fora com ara el mòbil o les ulleres.
19. Si noteu que teniu símptomes, no us presenteu a l’examen, extremeu les
precaucions i contacteu immediatament amb el vostre metge d’atenció primària, al
telèfon d’atenció a la COVID-19, o utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre
telèfon mòbil.
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