F_1 DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER PODER FER ÚS D’ESPAIS DE
VALLSGENERA I DE DESIGNACIÓ DE RESPONSABLE EN EL CONTEXT DE LA COVID-19

En/na

major d’edat i amb DNI

amb el número de telèfon

e-mail

domicili a efectes de notificació a
i actuant en condició de RESPONSABLE i REPRESENTANT del/de la següent ENTITAT:
Sol·licito autorització per a l’ús dels espais de VALLSGENERA, per a realitzar l’activitat:
MANIFESTO
I. Que he estat designat com a responsable de l’activitat indicada en la present sol·licitud per tal de donar
compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, en el context de la
pandèmia per COVID19, assumint que es faci el seu compliment.
II. Que he estat degudament informat, conec i disposo dels protocols i mesures informatives i de prevenció d’
higiene i seguretat disposats pel titular de les instal·lacions i pel titular i organitzador de l’activitat davant el
COVID19 i accepto complir i fer complir responsablement les persones sota la meva responsabilitat, en la seva
totalitat, amb les pautes que hi figuren, atenent així a l’exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva, si s’escau,
a totes aquelles persones davant algun incompliment d’aquestes.
III. Que he estat informat i advertit sobre els riscos que poden sofrir les persones si contreuen la malaltia del
Covid-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la salut pròpia,
sinó també per a la dels altres.
IV. Declaro conèixer els col·lectius de risc del covid-19 i l’especial atenció s’ha he de tenir si es pertany a algun
d’ells i amb ells:
a. Les persones majors de 65 anys.
b. Les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o més
d'una malaltia.
c. Les persones amb problemes d'immunitat congènits o adquirits.
V. Que no es permetrà l’accés o participació en l’activitat ressenyada, a cap persona que presenti la
simptomatologia compatible amb el Coronavirus SARS-CoV-2 (febre superior o igual a 37,3 graus, tos, malestar
general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular, vòmits i diarrea)
o amb qualsevol altre quadre simptomatològic assimilable.
VI. Que no es permetrà l’accés o participació a cap persona que sigui positiu, o hagi estat en contacte proper
amb alguna persona o persones amb simptomatologia probable o confirmada per infecció de COVID19 en els
14 dies immediatament anteriors.
VII. Que s’ha garantit documentalment i posat en disposició de tots els participants de l’activitat física els
protocols de seguretat i mesures informatives i de prevenció d’higiene i seguretat de la COVID19 i que s’ha
informat de l’exclusió de l’activitat i/o instal·lació esportiva del participants que incompleixin aquestes.
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VIII. Que l’organitzador de l’activitat ha registrat a tots els participants d’aquesta per tal de tenir la traçabilitat
en cas que algú informi als responsables de l’aparició de qualsevol presumpte o cas confirmat de la COVID19.
IX. Que l’assistència del públic, si s’escau, és durà terme d’acord amb les disposicions d’aplicació vigents i/o
qualsevol altra normativa que les substitueixi.
Igualment, declaro conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades per les autoritats
competents i els titulars de les instal·lacions pel correcte desenvolupament de l’activitat, l’observança de les
quals és obligatòria per tota persona que hi prengui part. El compliment de les mesures esmentades serà
responsabilitat individual de cadascun dels participants i, especialment, de la nostra entitat, com a
organitzadors d’aquesta, amb total indemnitat dels titulars de les instal·lacions, i per tot l’exposat

DECLARO l'assumpció de les funcions com a responsable de l’activitat sol·licitada, en el context de la pandèmia
per COVID19, amb el compromís de:

1. Aplicar, implementar i executar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries, pels titulars de les instal·lacions, i altres organismes competents.

2. Garantir la deguda informació i coneixement per part de tots els participants de les mesures
preventives a adoptar.

3. Vigilar pel compliment de les mesures de neteja i desinfecció de la instal·lació i dels materials a emprar
per a dur a terme aquesta.

4. Assegurar la presència del material necessari d'higiene i protecció necessaris per al correcte
desenvolupament de l’activitat.

5. Tenir cura que es compleixin les normes i pautes de comportament establerts.
6. Vetllar pel compliment de les normes d'aforament màxims dictaminats.
7. Assegurar el degut i correcte tractament i tutela de la documentació exigida sobre COVID19.
8. Comunicar qualsevol incidència o contagi que s'hagués produït a les autoritats sanitàries i a Vallgenera.
9. Inculcar el compromís en el compliment de les mesures per part de tots / es els / les participants.
10. Actuar d'enllaç entre l’entitat que represento i Vallsgenera.

I per a que així consti als efectes oportuns, signo la present declaració

Valls,

Signatura
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