DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID19 – MAJORS D’EDAT
En/na _________________________________________________________ amb DNI ______________

DECLARO:
I.- Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
• No presento cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, febre,
calfreds, mal de coll, dolor muscular, pèrdua de l’olfacte o gust) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
• No he estat positiu de COVID-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID-19 ni que hagi
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
II.- Que en cas que presentés símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19 (tos, dificultat respiratòria,
febre, calfreds, mal de coll, dolor muscular, pèrdua de l’olfacte o gust) informaré el centre docent el més
ràpid possible amb la finalitat de què es puguin prendre les mesures adequades de contenció del virus.
III.- Igualment, em comprometo a informar a la direcció si m’assabento que algun membre de la unitat
familiar entra en contacte amb el virus.
IV.- Que considero que s'han d'adoptar les mesures de prevenció i d’autoprotecció de la malaltia COVID19 i, per tant, manifesto conformitat si, com a mesura preventiva, la direcció acorda prendre’m la
temperatura.
V.- Que he estat informat que:
• El responsable del tractament de les meves dades és l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona
(08034709).
• La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar tota la informació que s’hagi de
tractar per fer les operacions que calen a fi de prevenir el contagi de la malaltia Covid-19.
• Les dades només es conservaran el temps que calgui per a garantir el dret a emprendre accions
legals i es podran cedir a les autoritats sanitàries competents, d’acord amb les normes governatives.
• La base jurídica del tractament és l‘interès general en matèria de prevenció de malalties.
• Drets: Tinc el dret d’accedir al contingut de tota la informació tractada, a rectificar, a suprimir i a
oposar-me al tractament, a limitar-lo, a participar i decidir en vers la portabilitat de les dades, i que
ningú prengui decisions automatitzades amb la meva informació. Finalment, se m’ha informat que
puc revocar el consentiment quan ho consideri oportú.
A _____________________, el dia ___ de ________________ de 2020.
Nom i cognoms:
Signatura:

Institut Narcís Monturiol - Passeig Salvat Papasseit 5 - 08003 Barcelona
Tel 933107226 - Fax 933151310 - a8034709@xtec.cat - http://www.narcismonturiol.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID19 – MENORS D’EDAT
En/na ________________________________________________________ amb DNI ______________,
pare/mare de___________________________________________________ amb DNI ______________
DECLARO:
I.- Que el meu fill/a durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
• No presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, febre,
calfreds, mal de coll, dolor muscular, pèrdua de l’olfacte o gust) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
• No ha estat positiu de COVID-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID-19 ni que hagi
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
II.- Que en cas que presentés símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19 (tos, dificultat respiratòria,
febre, calfreds, mal de coll, dolor muscular, pèrdua de l’olfacte o gust) informaré el centre docent el més
ràpid possible amb la finalitat de què es puguin prendre les mesures adequades de contenció del virus.
III.- Igualment, em comprometo a informar a la direcció si m’assabento que algun membre de la unitat
familiar entra en contacte amb el virus.
IV.- Que considero que s'han d'adoptar les mesures de prevenció i d’autoprotecció de la malaltia COVID19 i, per tant, manifesto conformitat si, com a mesura preventiva, la direcció acorda prendre al meu fill/a
la temperatura.
V.- Que he estat informat que:
• El responsable del tractament de les meves dades és l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona
(08034709).
• La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar tota la informació que s’hagi de
tractar per fer les operacions que calen a fi de prevenir el contagi de la malaltia Covid-19.
• Les dades només es conservaran el temps que calgui per a garantir el dret a emprendre accions
legals i es podran cedir a les autoritats sanitàries competents, d’acord amb les normes governatives.
• La base jurídica del tractament és l‘interès general en matèria de prevenció de malalties.
• Drets: Tinc el dret d’accedir al contingut de tota la informació tractada, a rectificar, a suprimir i a
oposar-me al tractament, a limitar-lo, a participar i decidir en vers la portabilitat de les dades, i que
ningú prengui decisions automatitzades amb la meva informació. Finalment, se m’ha informat que
puc revocar el consentiment quan ho consideri oportú.
A _____________________, el dia ___ de ________________ de 2020.
Nom i cognoms del pare/mare:
Signatura del pare/mare:

Institut Narcís Monturiol - Passeig Salvat Papasseit 5 - 08003 Barcelona
Tel 933107226 - Fax 933151310 - a8034709@xtec.cat - http://www.narcismonturiol.cat

