Mesures organitzatives per als exàmens oficials
HSK / YCT en la FICB
•

Abans de l'inici de la prova, els participants hauran d'esperar fora del centre
mantenint la distància de seguretat en una cua ordenada. Els responsables de
l'examen en la FICB comprovaran que les mesures de distància de seguretat
es compleixen i, en cas contrari, delimitaran l'espai segons normativa amb
assenyaladors de fàcil visualització.

•

Els convocats entraran un a un, mantenint la distància de seguretat i mostrant
el seu document d'identitat a l'examinador que revisa la llista de participants,
bé deixant-lo sobre la taula o estenent el braç mantenint en tot moment la
distància de seguretat. S'evitarà en tot moment passar documents a altres
persones.

•

El personal de la FICB controlarà la temperatura de l'alumne mitjançant un
termòmetre d'infrarojos, per a accedir al recinte d'examen la temperatura no
haurà de superar als 37,4 graus.

•

Tot el personal, tant pertanyent a l'organització com els participants, hauran de
portar màscara tot el temps, excepte els casos previstos en la normativa, que
hauran de ser acreditats per personal facultatiu.

•

En entrar en el recinte de l'examen, el participant haurà de desinfectar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic.

•

La FICB es compromet a netejar/desinfectar l'aula prèviament a l'examen. Es
realitzarà una neteja addicional entre torns d'examen, després que l'aula hagi
quedat buida i abans de l'entrada del pròxim grup de candidats incloent les
taules, cadires i ordinadors que s'han usat prèviament.

•

L'examen es realitzarà sota la supervisió de personal responsable de la FICB.
Aquests responsables seran els mateixos per a cada torn de l'examen.

•

Una vegada a l'aula, els aspirants romandran asseguts/as en tot moment. Per
a minimitzar la probabilitat de contacte, es farà un ús intensiu de l'aula.

•

Es respectarà la disposició de les taules de l'aula que garanteix 2 metres de
distància de seguretat en totes les direccions.

•

Els exàmens, instruccions, etc. que precisin els participants estaran
disponibles en les taules de l'aula, amb caràcter previ a la seva arribada.
Aquestes seran de caràcter individual i no es podran compartir entre ells.

•

Per raons de seguretat i higiene, cada aspirant utilitzarà la mateixa taula i
seient durant la prova. No podran passar-se material entre ells.

•

L'aula estarà ventilada constantment, excepte durant els exercicis de
comprensió auditiva, moment en què es tancarà les finestres per a evitar
sorolls que alterin la comprensió de l'àudio.

•

Una vegada finalitzat l'examen, els responsables de la FICB passaran taula per
taula per a recollir les proves.

•

La sortida del recinte d’examen dels participants es realitzarà de forma
ordenada, començant per la fila més pròxima a la porta, i així successivament
fins a desallotjar l'aula per complet.

•

A la sortida, els participants hauran de tornar a desinfectar-se les mans amb
gel hidroalcohòlic.

•

En cas de presentar símptomes abans de l'examen o haver estat en contacte
estret amb un positiu COVID-19, no s'ha d'acudir al centre. En cas dels
participants, se'ls retornarà l'import de matrícula de l'examen després de
presentar un justificant.

