
 
 
 

 

Internal 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-

19 

 

Dades Personals 
Nom i cognoms                                                    Telèfon  

        

 

 

Nom de l’infant    (en el cas de ser menor) 

 

 

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que 

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar. Així 

mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són 

responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant 

l'activitat. 

 

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme durant el desenvolupament de 

l’activitat.  

 

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut 

compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de 

l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar en el següents 14 dies 

des de la realització de l’activitat.  

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits 

de salut següents: 

 

- Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  

 

- No he conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-

19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  

 

I, perquè això constí, els efectes a les activitats relacionades amb el Club Futbol Sala el 

Morell, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el 

tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 

 Nom i cognoms, DNI i signatura  

 

 

 

Data i localitat 

 

 
Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament UE/679/2016. 


