
 
 
 
 

 

 

Declaració responsable COVID-19. 
 

Non i cognoms: 

DNI: 

Telèfon de contacte: 

En tant que (mare, pare, responsable legal) de: 

 
Declaro 

- Que l ‘infant no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós. 

- Que no és ni ha estat positiu per SARS-CoV2 durant els 10 dies anteriors. 

- Que no ha estat en contacte estret amb cap positiu confirmat o persona amb simptomatologia compatible amb 

la COVID-19. 

- Que té el calendari vacunal al dia. 

 
Em comprometo a: 

- Informar l'escola de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar de l´infant  i mantenir un contacte 

estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

- Vigilar diàriament l'estat del meu fill/a prenent-li la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre 

educatiu. En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no assistirà a 

l'escola. 

 
I perquè així consti, signo aquesta declaraci6 a........ de ..................................... de 2021 

 
Signatura: 

 
 
 
 
 

L'alumnat que presenta condicions de salut que els fan més vulnerables en el cas de contreure la COVID-19 (com, 

per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o 

hipertensió arterial) podran acudir al centre sempre i quan la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti. 

 

Es obligatori completar i lliurar aquest document. En cas de no facilitar la informació sol·licitada, l'alumne no 

podrà accedir a I ‘escola. 
 

Responsable: COL-LEGI SAGRADA FAMILIA GAVA 

Finalitat: Salvaguardar la salut de ta comunitat educativa i et control de l’epidèmia i la seva propagació. 

Legitimació: Protegir la salut i seguretat de les persones que presten serveis en aquest centre. Compliment d' obligacions en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

Destinataris: A ningú, excepte obligació  legal o consentiment. 

Drets: Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privadesa. 

Delegat de protecció de dades: raul.postigo@cipdi.com 

informació addicional: Per a més informació  consulteu la Política de Privadesa Que trobareu a la nostra pàgina web: www.safagava.edu 
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