Informació

relacionada

amb

el

desenvolupament

de

les

proves

pràctiques.

Una vegada finalitzat el termini establert en la convocatòria perquè els aspirants comuniquin a la
Gerència del SAMU 061 Balears la seva disposició a realitzar la prova pràctica, es publica en l'annex 1
el llistat d'aspirants juntament amb la data i hora a la qual se'ls convoca per a la realització de
l'exercici pràctic.
Així mateix en data de 12 de març s'ha realitzat en les dependències de la Gerència del SAMU 061
Balears el sorteig amb l'assignació de casos als aspirants, resultant que l'aspirant convocat en
primer lloc se li realitzarà el cas 16, i així de manera successiva per a la resta d'aspirants.
Per a facilitar l'avaluació dels exercicis pràctics i a l'efecte de garantir la transparència i l'objectivitat
de l'avaluació i davant possibles reclamacions, les proves seran gravades. En l'annex 2 s'adjunta el
consentiment de l'enregistrament de la prova pràctica que s'haurà de lliurar signat per l'aspirant
abans de l'inici d'aquestes.
A causa de la situació extraordinària en la qual es troba la CCAA ocasionada pel procès
coronavirus (COVID-19), la Gerència del SAMU 061 Balears ha adoptat les següents mesures de
protecció en el desenvolupament de les proves per a garantir la seguretat del personal avaluador i
dels aspirants que participaran en aquestes:

-

L'aspirant emplenarà un qüestionari de salut amb preguntes sobre el cribatge de la malaltia
COVID 19, així com presa de temperatura de manera prèvia a la prova pràctica.

-

Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions a l'interior i voltants de la Gerència del SAMU 061 Balears
se citarà als aspirants de manera individual amb un interval d'1 hora, amb l'objectiu de no
coincidir amb un altre aspirant en les instal·lacions. Es preveu que la durada de la prova pràctica
serà de 30 minuts. S'establiran Circuits d'entrada i sortida a les instal·lacions diferenciats
perquè els alumnes no coincideixin.

-

Abans de l'inici d'aquestes, se'ls facilitarà als aspirants gel hidroalcohòlic perquè es realitzin
rentat de mans i màscara quirúrgica.

-

Durant les proves pràctiques l'aspirant realitzarà les mateixes amb guants de làtex i màscara
quirúrgica.

-

En la mesura que sigui possible es mantindrà la distància de seguretat de 2 metres entre
aspirant i examinador. En cas de no mantenir-les, de manera puntual, hauran d'anar protegits
amb màscara quirúrgica i guants.

-

Per a facilitar el manteniment de les mesures de seguretat es disposarà de mampares de
separació amb l'aspirant, sent la comunicació amb el mateix a través de sistema d'àudio.

-

Després de la finalització de l'exercici pràctic es realitzarà el procés de neteja de les sales on es
desenvolupa la prova pràctica i material electromèdic utilitzat.
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-

El procés de validació administrativa del candidat es fa per personal de gerència que estarà en
un habitacle separat per una mampara amb les mesures de seguretat adoptades per a l'atenció
al públic.

Es recorda que el contingut dels exercicis de Megacode consistiran en el desenvolupament de
l'atenció a pacients crítics en els quals sigui necessari el desplegament dels algorismes de suport
vital avançat (SVA), suport vital avançat en traumatologia (SVAT) i suport vital avançat en pediatria
(SVAP) segons les recomanacions Ilcor 2015.
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