Declaració Responsable A.E.Bellsport davant el COVID19 - Esportistes menors d’edat

Jo, ................................................................., amb DNI .............................................., major d’edat i en qualitat de
pare/mare/responsable legal de.................................................................. amb DNI.............................................,
membre del grup/equip................................., de la secció de............................... .

Declaro responsablement en el seu nom:
✓

Que participa voluntàriament en l’activitat esportiva acceptant les mesures de prevenció establertes pel club.

✓

Que ni les persones que conviuen amb ell (ja sigui de forma permanent o temporal) ni ell mateix han estat
cas confirmat de COVID19, i que, en el cas d’haver-ho estat, ja han estat donats d’alta per l’Autoritat Sanitària
competent I que ja han estat autoritzat a abandonar l’aïllament.

✓

Que ni les persones que conviuen amb ell (ja sigui permanentment o temporal) ni ell mateix han estat en
contacte amb persones que presentin símptomes compatibles amb COVID19 o estan en estudi de confirmació
per l’Autoritat sanitària els 15 dies previs a l’inici del servei.

✓

Que ens comprometem a informar de manera immediata a l’entitat i als professionals del mateix del
coneixement d’haver estat exposat a persones amb símptomes, sospita de cas de COVID 19 o cas confirmat
del mateix.

✓

Que ens comprometem a informar de manera immediata a l‘entitat de la presència de símptomes
compatibles amb COVID19 o confirmació, per a la immediata suspensió preventiva del servei I l’adopció de
les mesures pertinents, així com de comunicació amb l’Autoritat Sanitària pels mitjans establerts per a ferho.

✓

Que es compromet a realitzar totes les mesures preventives proposades per l’entitat, com és la presa de
temperatura corporal, així com de possibles símptomes (a tot entrenament i partit, ja sigui a les nostres
instal·lacions, a unes altres o a l’exterior) diàriament, a l’inici de cada sessió amb l’equip i l’entrada a pista
per les zones establertes; dins de les instal·lacions del PMB Sergio Manzano complir amb el distanciament
social a les zones de pas, la mascareta i l’ingrés i sortida de les instal·lacions de forma esglaonada i totes
aquelles que es necessitin adoptar al llarg de la temporada.

✓

Que es compromet, en el cas de que es desplaci al centre esportiu en un vehicle privat, a establir totes les
mesures preventives marcades pel Ministeri de Sanitat en quant a condicions d’ocupació, higiene i
desinfecció de vehicles privats.

✓

Que en cas de no complir amb qualsevol de les mesures de prevenció y del protocol establert per l’entitat,
assumeixo la responsabilitat, eximint d’aquesta a la A.E. Bellsport.

A __________________________________, a_____ de ______________ de 2020

Signatura, nom i cognoms.

