
MATERIAL
Recomendado:

Obrigatorio:

            

     

   

Acceda e saia polos puntos indicados, circulando sempre

pola dereita.

As escaleiras de subida e baixada estarán debidamente

sinalizadas. Procure non tocar a varanda.

Acceda aos espazos de maneira organizada e individual

mantendo a distancia de seguridade.

Evite tocar o mobiliario do centro, agás en caso xustificado.

O uso do ascensor será individual e quedará restrinxido ás

persoas con diversidade funcional.

Botella de auga para unha correcta hidratación. O

desenvolvemento das probas pode prolongarse debido ás

medidas sanitarias.

Frasco de xel hidroalcólico.

Bolígrafo (azul ou negro). Non poderá compartir o material.

Calculadora (só ámbito científico-tecnolóxico).

DNI ou pasaporte.

Máscara.

Ocupe as cadeiras e pupitres sinalizados.

Poderá hixienizar o seu pupitre e cadeira cos panos

desbotables e spray dispoñibles na aula.

Atopará toda a documentación para o exame enriba da

mesa. Déalle a volta ao exame cando lle sexa indicado.

Ao rematar a proba, deixe o exame e o seu DNI ou

pasaporte na caixa habilitada na mesa do profesorado. A

continuación, sitúese tras a pantalla de protección e baixe

a máscara para proceder á súa identificación.

Saia ordenadamente unha vez o autorice o profesorado.

PROTOCOLO PROBAS
ED. SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL

Asegúrese de que a súa temperatura é inferior a 37,5º.

Non poderá acudir ao centro se ten síntomas

compatibles coa COVID-19, se está diagnosticado/a e

aínda non superou a enfermidade ou se está en

corentena.

Extreme as medidas de hixiene persoal: lave as mans,

utilice o xel hidroalcólico.

Empregue a máscara en todo momento. No caso de

exención, deberá documentalo debidamente.

Evite os contactos directos, os agrupamentos e a

permanencia prolongada nas zonas comúns.

O acceso de acompañantes ao centro non está permitido.

Avise ao persoal do centro antes de ir ao servizo. O aforo

máximo nos aseos é de 1 persoa.

DURANTE A PROBA

PERMANENCIA NO CENTRO

ACCESOS E DESPRAZAMENTOS

ANTES DE VIR AO CENTRO

EPAPU DE OURENSE

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN

Toda a comunidade educativa contribuirá ao cumprimento destas medidas para a redución da propagación da Covid-19. 

A asistencia ás probas supón a previa aceptación deste protocolo.

#sentidiño

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Documents/343/Mascarillas.pdf
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Preguntas-COVID19
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/64/20200303_Infografia_galego.pdf

