DOCUMENT ANNEX OBLIGATORI SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT PER TAL DE COMPLIR
AMB L’ESTABLERT AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PEL COVID-19 I PER A PRESERVAR
LA SALUT DEL GRUP – CASALET SANT ROC 2021

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Jo, ______________________________________ (nom) , amb NIF ________________
com a pare/mare o tutor legal del menor ________________________________(nom)
signo la present declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2016,
manifestant que l’infant reuneix els requisits de salut relacionats a continuació i que soc
coneixedor/a del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta al
portar-lo a l’activitat de casalet a la llar d’infants de Sant Roc, organitzada per Arriant
formació i lleure SLU.
REQUISITS DE SALUT
-

-

-

-

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós (1).
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal actualitzat (2) (exceptuant vacunacions posposades pel període
de confinament). Requisit per a la inscripció.
Si no es te el calendari de vacunació, acceptant i signant aquest document, el
pare, mare o tutor legal es fa responsable dels riscos i afectacions que això pot
comportar
En infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis
mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus
d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
Les famílies han de comunicar qualsevol canvi en aquest estat de salut diàriament
i l’estat del participant.

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar assimptomàtics durant
48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de
simptomatologia compatible.
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà
garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

a

de

de 2021.

Signatura,

