PROTOCOL DEFENSES PRESENCIALS TFE
ESCOLA DE CAMINS
1. L’estudiant i públic assistent a l’acta, esperaran el seu torn a l’exterior de l’edifici, a l’aire lliure, fins l’inici del seu torn de defensa. El màxim
d’assistents, incloent els membres del tribunal i l’estudiant és de 6 persones
2. S’haurà de deixar sortir a tots els membres assistents de la defensa anterior abans d’entrar a l’edifici, per tal d’evitar aglomeracions.
3. A l’entrada dels edificis, trobareu gel desinfectant. S’haurà de fer ús del gel desinfectant a l’entrada i sortida de ‘edifici
4. No es podrà estar als passadissos dels edificis on es duran a terme les defenses mentre s’estan desenvolupant les defenses d’altres estudiants.
5. En cas de voler que hi hagi públic assistent, aquest haurà de ser el mínim imprescindible (punt 1) s’haurà d’asseure respectant la distància de
seguretat
6. Tant els membres del tribunal, l’estudiant com el públic, hauran de dur posada la mascareta.
Actualment és obligatori l’ús de mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys, entre d'altres, en qualsevol espai tancat d’ús públic o
privat que es trobi obert al públic, encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
L’ús de mascareta no serà obligatori:
* Per a les persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar‐se per l’ús de la mascareta.
* Per a les persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut, discapacitat o alteracions conductuals.
* En els supòsits de força major o situació de necessitat.
* Quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta hi resulti incompatible.

7. S’ha de respectar en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres) amb les altres persones.
8. El/La President/a del tribunal podrà instar als assistents a fer ús de les EPI’s i gels desinfectants
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