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Declaració responsable Casal Esportiu:  
 

Nom i cognoms del tutor/a legal: __________________________________________ 

DNI: ________________________________Telèfon: __________________________ 

Correu electrònic:_______________________________________________________ 
 

Jo, com a pare/mare o tutor legal de ___________________________________ 
declaro que el meu fill/a:  

 Mostra absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre a 
partir de 37º, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós.  

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

 Té el calendari vacunal al dia.  
 No presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19. Com poden 
ser:  

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors).  
 Diabetis mal controlada.  
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

En el cas  d’infants o adolescents amb patologies prèvies de base, caldria valorar 
de manera individual pels serveis mèdics, la idoneïtat per participar a les 
activitats. 

 

L’Ajuntament de Sallent, seguirà en tot moment les mesures d’higiene i prevenció 
necessàries, d’acord amb les indicacions de Salut pública, per tal de garantir la 
protecció de la Salut dels participants al Casal. 
Sóc concient dels riscos que implica la participació del/de la menor en l’activitat en el 
context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo sota la meva 
pròpia responsabilitat. 

Així mateix la família es compromet a informar a la direcció del Casal de l'aparició de 
qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte 
estret amb els responsables del Casal davant de qualsevol incidència i/o sospita de 
contagi.  
 

A ....................................................., el .........  de ......................... de 2020  

Signatura del pare/mare o tutor/a 
 
 
 
 
 


