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1. Antecedents 
A trets generals, aquest protocol recull les mesures per garantir una distància de seguretat i per 
extremar les mesures d’higiene i de neteja durant les proves per a l’obtenció del permís de 
conduir, per tal d’evitar la propagació de la COVID-19 i evitar-ne els contagis. 

2. Mesures generals  

a. Pla d’acció 
En consulta amb l’autoritat sanitària local, s’estableix un pla d’acció adequat a la situació d’acord 
amb les recomanacions de les autoritats sanitàries públiques, amb l’objectiu de prevenir casos, 
gestionar-los eficaçment i mitigar-ne els impactes entre tots els actors presents en les proves per 
a l’obtenció del permís de conduir. El pla s’ha d’actualitzar quan sigui necessari a conseqüència de 
les noves orientacions, els procediments o les regulacions emesos per les autoritats pertinents. 

El pla d’acció inclou totes les mesures i accions que s’han d’aplicar a tots els actors implicats en el 
desenvolupament de l’activitat, incloent-hi la relació amb els monitors de les autoescoles, amb 
l’equip d’examinadors  i amb els candidats. 

b. Mobilització de recursos 
Cal disposar de recursos humans i econòmics suficients per garantir que el pla d’acció es pugui 
implementar de manera ràpida i eficaç. El pla d’acció també inclou la provisió d’equips i 
procediments, desenvolupats en col·laboració amb les autoritats sanitàries, per a la gestió de 
casos sospitosos i els seus possibles contactes.  

c. Supervisió 
La implementació del pla d’acció i les mesures aplicades s’han d’avaluar periòdicament a fi de 
verificar-ne el compliment i l’efectivitat, identificar i corregir errors, i adaptar el pla d’acció a 
l’experiència pràctica.  

d. Comunicació 
S’ha de mantenir una comunicació fluida entre la direcció i el cos d’examinadors. De la mateixa 
manera, cal definir una estratègia d’informació adreçada a les autoescoles, tant de les mesures 
preses per evitar la propagació de la malaltia com dels protocols i les normes higièniques que han 
de seguir els monitors d’autoescola i els candidats.  

Només proporcionant directrius clares sobre com ha de comunicar-se el pla d’acció clients als 
autoescoles i candidats podrem assegurar la consistència i la coherència del discurs i les accions 
previstes al pla d’acció.  

S’han d’utilitzar cartells informatius gràfics o documents curts per amplificar els missatges clau. 
Aquests cartells han d’estar situats en llocs clau. Aquests rètols informatius han de ser 
majoritàriament gràfics.. 

e. Formació i informació 
S’ ha de formar i informar tot el cos d’examinadors sobre les mesures preses en els àmbits intern i 
extern i de les mesures que han de prendre a títol personal, per protegir la seva salut i la d’altres 
persones, inclosa la necessitat de no anar a treballar i confinar-se a casa (i sol·licitar atenció 
mèdica) en cas de presentar símptomes respiratoris, com tos o falta d’alè o febre.  

2.1. Mesures de distanciament social, neteja de mans i higiene respiratòria 
Les mesures de distanciament social, juntament amb la higiene freqüent de les mans i l’etiqueta 
respiratòria, són les principals mesures per evitar la transmissió de la COVID-19.  
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• El distanciament social consisteix a guardar una distància interpersonal d’almenys 1,5 
metres i abstenir-se d’abraçar, besar o donar la mà per saludar. Cal evitar tothom que 
tingui tos, esternudi o tingui qualsevol simptomatologia respiratòria. 

• La higiene de mans consisteix a netejar-se les regularment i completament, fregant-les 
amb aigua i sabó, o amb una solució a base d’alcohol.  

• Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. La desinfecció de mans s’indica per a després 
de tocar superfícies o objectes susceptibles de ser tocats per altres persones (panys de 
portes, diners, targetes de crèdit, etc.).. 

• Etiqueta respiratòria significa usar la mascareta com a mesura preventiva o quan les 
autoritats sanitàries n’estableixin l’ús, i tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol 
ús quan es tus o s’esternuda (o bé fer-ho sobre la part interna del colze). El mocador 
utilitzat s'ha de llençar immediatament dins una paperera amb tapa i pedal. 
 

3. Realització de les proves de teòrica, de les pràctiques i de conducció 
• Si es detecta algun candidat amb símptomes de tos, febre, etc., no pot realitzar la prova i 

s’aplicaran els protocols publicats pel Ministeri de Salut. 

• En el cas de no realitzar la prova per algun dels motius del punt anterior, no es computarà.   

• La realització de les diferents proves per a l’obtenció del permís de conduir, són amb cita 
prèvia.  

• L’hora assignada a cadascuna de les autoescoles es informada per l’Àrea de Transport 
Terrestre, Aeri i per Cable amb un termini suficient per tal que pugui informar els seus 
alumnes/candidats. 

3.1 Proves de teòrica 
Normes generals  
 
És obligatori l'ús de mascaretes d’un sol ús i netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 
 
Mesures Higièniques 
 
A l’entrada de la sala es convida als candidats a netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic  i es 
verifica  l’ús de mascareta (no facilitada).  
 
En començar i acabar la sessió de les proves, es procedeix a la desinfecció de taula, cadira i 
pantalla amb els desinfectants autoritzats per salut. 
 
Atenció al Públic 
 
 Els tècnics de Govern, entreguen la targeta de convocatòria a cada candidat abans d’accedir a 
l’edifici administratiu del Rull, lloc  on es desenvolupa la prova. 
 
En cap cas la targeta de convocatòria ha de passar a altres mans més que les de l’interessat o 
administratius   i tècnics del Govern per a les seves anotacions. 
 
La targeta de convocatòria es lliura a l’exterior de l’edifici en data i hora convinguda i 
s’acompanya al candidat o candidats, de forma ordenada i guardant la distància interpersonal 
d’un metre i mig, fins al lloc d’entrada a la sala.  
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Mesures organitzatives 
 
S’indica el seient o plaça a ocupar, es donen les instruccions orals corresponents i s’inicia la prova. 
 
Ningú  es pot desplaçar, sinó es per força major, en cas d’haver de fer-ho, s’ha de garantir, 
sempre que sigui possible,  la distància interpersonal màxima possible. 
 
Proves 
 

• Les proves es realitzen per tandes de 4/5 persones, per garantir la distància interpersonal i en 
els temps reglamentari.  

• No es pot iniciar una nova tanda de proves fins que tots els candidats, de la tanda anterior, 

hagin finalitzat la prova i hagin abandonat la sala. 
• Els resultats de les proves s’entregaran al candidats que esperen fora de la sala guardant la 

distància interpersonal d’un metre i mig. 

3.2  Proves al camp d’exàmens 
Normes generals 

Només poden ser al camp d’exàmens i els seus accessos, els candidats convocats, els seus 
monitors d’autoescola i l’equip d’examinadors examinadors, mantenint, sempre que sigui 
possible, la distància interpersonal d’un metre i mig. 

Mesures higièniques 

• És obligatori pels candidats l’ús de guants i mascaretes durant la prova. Si no en porta, 

l’autoescola pot facilitar-li’n una.  

• Els examinadors han d’utilitzar la mascareta i els guants de forma obligatòria. 

Mesures organitzatives 

• Els candidats a la prova d’examen de conducció de qualsevol categoria, han d’esperar el seu 
torn a les marques de separació.  

• Les targetes d’identificació s’han de posar al neteja parabrises esquerra del vehicle abans de 
l’inici de  la prova, sense aquesta condició no s’inicia la prova. 

• Queda totalment prohibida, la presència, en el camp d’exàmens, de persones no convocades. 

Proves 

• En finalitzar la prova, els candidats esperen al costat del vehicle que el monitor, vingui a 
retirar el vehicle.  

• El candidat torna a la zona d’espera mantenint la distancia interpersonal. 

• El resultat s’entrega al monitor de cadascun dels candidats. 

3.3  Prova de conducció  
Normes Generals 

Abans i després de cada convocatòria, es realitza la  neteja i desinfecció dels vehicles, d’acord 
amb el protocol de mesures sanitàries per a les autoescoles. . 

Cal desinfectar el vehicle després de cada candidat, en especial els següents punts: 

• El volant 
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• La palanca d'engranatges 

• El fre de mà 

• Tiradors de les portes (exteriors i interiors) 

• Els botons d'entreteniment i sistemes d'aire condicionat 

• La pantalla tàctil 

• Intermitents o eixugaparabrises 

• Palanques d'ajust de seient 

• Els recolza braços 

• Cinturons de seguretat 

Les catifes  i al final de la neteja, ventilar el vehicle. 

Durant la prova de conducció  cal seguir les següents mesures: 

• Cal evitar donar instruccions mirant el conductor i viceversa. De la mateixa manera, el 
monitor no pot girar-se per parlar amb l'examinador.  
 

Mesures higièniques 

Per realitzar les proves de circulació, el candidat, el monitor i el tècnic examinador han d’utilitzar 
com a mínim, guants i mascareta. 

Mesures organitzatives 

Donat que no es pot garantir la distància interpersonal dins del vehicle, la prova de circulació es 
realitza de manera individual, un sol candidat, el monitor i l’examinador. 

En el cas de vehicles de categories superiors, i a criteri de  l’examinador, la prova de circulació pot 
fer-se amb més d’un candidat a la vegada, sempre i quan es pugui garantir la distància 
interpersonal de 1,5 metres. 

4. Interacció amb els monitors i candidats 
• Els examinadors han d’estar suficientment informats sobre la COVID-19 perquè pugui fer 

les tasques assignades amb seguretat i evitar la possible propagació de la malaltia.  

• Els examinadors han de ser capaços d’informar als monitors d’autoescola i candidats 
sobre les mesures preventives establertes o d’altres serveis que els monitors o candidats  
poden requerir (per exemple, serveis mèdics i de farmàcia disponibles a la zona o al 
mateix establiment).  

• Els examinadors han de disposar dels números de telèfon de les autoritats sanitàries, dels 
centres mèdics, dels hospitals públics i privats i dels centres d'assistència, amb els quals 
han de contactar de manera immediata sempre que hi hagi sospita o evidència d’una 
persona amb símptomes.  

5. Mesures ha seguir  en arribar a casa (BOPA del 22/4/2020) 
Quan arribeu a casa després de la feina: 

• Eviteu agafar l’ascensor i, si ho feu, entreu-hi individualment. 

• Si us desplaceu per les escales, eviteu l’ús de les baranes. 

• Si trobeu veïns, mantingueu la distància de 2 metres de seguretat. 

• Renteu-vos de seguida les mans. 

• Dutxeu-vos, canvieu-vos la roba i eviteu espolsar la que heu portat quan la fiqueu 
a rentar a la rentadora, com a mínim a 60 graus. 
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• Netegeu els estris que utilitzareu a dins de la llar, com el mòbil o les ulleres, amb 
aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. 

• Si conviviu amb persones de risc, mantingueu-hi el mínim contacte possible i 
respecteu sempre la distància de seguretat. 

6. Enllaços als documents informatius i altre material gràfic publicats pel 
Departament de Salut 
 

• Com s’ha d’utilitzar correctament la mascareta. 

https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/PDFs/coronavirus_mascaretes.pdf 

• Com treure’t els guants d’un sol ús després d’utilitzar-los. 

https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/imatges/COVID19_informacio_guants.jpg  
 

• Com fer un bon rentat de mans. 

https://www.govern.ad/images/videos/Rentat-de-mans.mp4 

 


