DECLARACIÓ RESPONSABLE ENFRONT EL COVID-19
Davant la situació relativa al COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable la vostra
col·laboració amb la finalitat d’establir mesures preventives per preservar la vostra
salut i la de la resta de persones de la nostra escola. Per aquest motiu s’ha elaborat la
següent declaració de responsabilitat amb la normativa que el Departament d’Educació
ha transmès als centres educatius.
Les respostes hauran de fer referència al moment present en què esteu responent la
present declaració responsable i tindran validesa durant la resta del curs si no és
produeixen canvis en la situació sanitària personal de l'alumne, fet que s'haurà
d'informar a la direcció de l'escola, sent-ne responsabilitat de la família o alumne en cas
de ser major d'edat, de rectificar la present declaració COVID-19.
Jo,_________________________________________________________________________
amb DNI__________________,
com a pare/mare de l'alumne.___________________________________________________,
o siguent jo mateix alumne major d'edat,
declaro responsablement:
1. Que la meva fill/filla,o jo en alumnes adults (marcar amb
)
o No presenta/o cap tipus de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) , ni ara ni els darrers 10 dies .
o No ha/he estat positiu de COVID-19, ni he/ha conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives, ni ara ni els darrers 14 dies .
o No ha/he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de COVID19, ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta, ni ara ni els darrers 10
dies .
o Té/tinc el calendari de vacunacions al dia.
o Té/tinc la pauta completa de vacunació COVID
o Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de
COVID-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre
educatiu davant de qualsevol incidència o canvi en les seu/meu estat.
2. Que conec i accepto els següents protocols sanitaris de l'escola:
o Presa de temperatura al arribar al centre, més de 37º no es podrà quedar a fe classe.
o Que l’alumna/e porti des de casa la mascareta posada durant tota la seva estada al
centre i que es renti les mans en arribar al centre, amb el gel present a concergeria.
o Que l’alumna/e portarà el seu propi instrument, excepte en els casos que utilitzi
instruments de l’escola (piano, que serà desinfectat despres de cada classe) i que la
neteja dels instruments de vent no es pot fer en cap cas dins l'escola.
a __________________, el _____ de ______________ de 20___
Signatura:

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: Responsable del tractament: Escola de Música Accent. Finalitat: Gestió de la
prevenció de contagi per la COVID19. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte en cas
d'obligació legal o sigui necessari per al compliment del servei prestat. Drets: en cas de voler accedir, rectificar i suprimir les dades, caldra
adreçar-se a la direcció de l'escola.
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