ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E DE INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 NO
CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE MOS 2021 que se realizará dende o 23 de xuño ao 7
de setembro
D/Dª_____________________________________________________con DNI: _________________
NAI/PAI/TITOR-A do/a neno/a:_________________________________________________ declaro:
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE DO/A MENOR
⬜ Declaro que non está diagnoscado/a de Covid-19, non presenta sintomatoloxía asociada a este virus (tose,
febre, diﬁcultade ao respirar, etc.) nin a presentou nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade.
⬜ Declaro que non convive con ninguén afectado polo Covid-19 nin estivo en contacto estreito nin comparte
espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19, nos14 días previos á entrada
nesta actividade.
⬜ Comprométome a notiﬁcar inmediatamente á empresa KOREMI e o CONCELLO DE MOS calquera
problema de saúde vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da actividade.
⬜ Declaro, no caso de pertencer a un grupo vulnerable fronte á Covid-19, que son consciente de que tras
unha infección por este virus, as manifestacións da enfermidade poden ser máis severas que noutras persoas
de grupos non considerados vulnerables.
PERSOA VULNERABLE: persoa con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuﬁciencia renal crónica,
inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e maiores de 60 años.

DECLARACIÓN DE LER E ACEPTAR A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLA ORGANIZACIÓN
SOBRE A ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE Á COVID-19
⬜ Declaro que recibín e lin a información de adecuación do CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE
MOS 2021 á COVID-19 e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e
procedementos que propón.
⬜ Declaro que recibín e lin o Protocolo de Actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio no
CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE MOS 2021
Aconséllase ás persoas participantes á consulta dos tutoriais do Sergas dispoñibles neste enlace:
https://femora.sergas.gal/Seguridade/Video-5-EPI

Tamén é aconsellable consultar o documento “Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de España”. Dispoñible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Sinatura
En Mos a....……….. de…. ………..………de 2021

