
 
Recomanacions preventives -ABC- per a la realització d’exàmens presencials a la UA 

durant la pandèmia de COVID-19 

La realització d’exàmens presencials al campus, requereix del compliment individual i col·lectiu 

del “Protocol d’actuació per al començament de curs universitari 2020/21”. A continuació, us 

mostrem un esquema amb els aspectes principals, ABC, d’aquest protocol, aplicat als exàmens 

presencials: 

A. Abans d’acudir a un examen presencial a la Universitat d’Alacant:  

i. Aula assignada: heu d’informar-vos a través del vostre centre, mitjançant l’appUA , de 

l’organització, la ubicació i els horaris dels exàmens presencials. Es recomana que reviseu 

aquesta informació setmanalment a causa de la possibilitat de modificacions.   

ii. Accés COVID-19: no heu d’accedir als recintes universitaris si teniu símptomes compatibles 

amb la COVID-19; si us han diagnosticat la malaltia i no heu finalitzat el període d’aïllament 
requerit; o si us trobeu trobes en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra 

raó que indiquen les autoritats sanitàries. 

B. Accés i permanència en els recintes universitaris per a fer un examen: 

i. Mascareta: sempre estareu proveïts o proveïdes de mascareta. L’ús de la mascareta és 

obligatori. 

ii. Circulació per als vianants: heu de circular pels espais de la UA complint amb la senyalística 
vertical i horitzontal corresponent. No està permesa la permanència en corredors, zones de pas i 

altres zones d’ús comú en els quals així estiga indicat. Tot això mantenint, sempre, la distància 

interpersonal recomanada. Complementàriament, recordeu la prohibició de fumar en els voltants 

de les entrades als edificis i les eixides d’aquests.  

iii. Accés al vsotre seient: uns minuts abans de cada examen, heu d’acudir directament a la 

vostra aula, accedir de forma ordenada mantenint la distància de seguretat interpersonal, i 

prendre seient, atesa la senyalística i altres instruccions del professorat. 

iv. Manipulació de paper: heu de mantenir una adequada higiene de mans, preferiblement amb 

aigua i sabó. En tot cas, tindreu gel hidroalcohòlic a cada aula. Presteu atenció especial a no 

tocar-vos les mucoses (ulls, nas i boca) i altres aspectes higiènics bàsics. 

v. Intervals de temps entre exàmens: haureu de romandre en espais oberts o aquells a l’interior 

dels edificis específicament habilitats a aquesta finalitat, mantenint la distància de seguretat 

interpersonal i utilitzant la mascareta segons es descriu en l’apartat relatiu i). Una vegada 

finalitzat l’examen o exàmens programats en un mateix dia, haureu d’abandonar les 

instal·lacions universitàries. 

vi. Actualització de coneixements en matèria de la COVID-19: haureu de mantenir-vos 

informats o informades a través dels canals oficials de la UA. 

C. En el cas de símptomes compatibles amb la COVID-19:  

Si durant la vostra permanència en els recintes universitaris de la UA presenteu símptomes 

compatibles amb la COVID-19, informeu immediatament el professorat o la persona que se us 

haja assignat, o en defecte d’això, al Servei de Prevenció a través de l’extensió 9595 

(965909595).  

https://sp.ua.es/va/documentos/formacion-i-informacio/informacio/coronavirus-2019-ncov/resolucions-rectorals/protocol-d-actuacio-per-al-comencament-del-curs-universitari-2020-2021.pdf
https://sp.ua.es/va/documentos/gestio-de-la-prevencio/manual-de-procediments/instruccions/iprl26/tractament-de-paper-en-examenes-ordinaris.pdf

