DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'ALUMNAT
MAJOR D'EDAT
En/Na
alumne/a de

amb número de DNI /NIE/Passaport
del curs o modalitat Escollir modalitat o curs

Escollir estudis

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
- No he tingut una temperatura superior als 37.5º, ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics
- No presento cap símptoma de la covid-19 (febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll
alteració del gust o de l’olfacte, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds, dolor muscular).
- No he estat en aïllament per ser positiu de covid-19
- No he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
- No estic en espera del resultat d'una PCR o unes altres proves de diagnòstic de covid-19
- No he tingut contacte amb cap cas positiu de la covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible
amb aquesta malaltia.
2. Marqueu l'apartat corresponent:
Que NO pateixo cap malaltia crònica que pugui augmentar el risc de gravetat en cas
de contraure la infecció per SARS-CoV-2, en especial:
Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari.
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Que SI pateixo alguna de les malalties anteriors i em comprometo a contactar amb la Direcció de
l'escola per establir en el seu cas les mesures adients.
3. Que vindré a l'escola amb mascareta ben posada.
4. Que en el cas que tingui febre superior a 37.5º o presenti algun dels símptomes compatibles amb la
covid-19, no assistiré a l'escola i informaré a la mateixa de forma immediata. Tampoc vindré a l'escola si
es donen alguna de les circumstàncies de l'apartat 1.
5. Que conec l’obligació d’informar a l'escola de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre
entorn familiar i d'amics i de mantenir un contacte continuo amb l'escola davant de qualsevol
incidència.
6. Que compliré amb les normes establertes i que es puguin establir davant de la covid-19, per part de
l'autoritat competent.

I consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració i l’intercanvi de
dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de
possibles contagis en relació a la gestió de casos.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la
seva adreça en les condicions que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat
de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació,
davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. https://www.rubi.cat/ca/politica-de-privacitat

I perquè així consti, signo aquesta declaració de responsabilitat
Lloc:

Data:

Signatura:
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