DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN E ESTAR INFORMADOS DAS MEDIDAS
ADOPTADAS POLOS SERVIZOS DO ANPA CARCABELOS - CEIP ISAAC DÍAZ PARDO DE CULLEREDO
D/Dª ……………………………………………………………………….…….. con DNI/NIE ………….…………………… e
correo
electrónico
……………………………………………………………………………………………
,
como
proxenitor/titor/a do alumno/a …………….……………………………………………………………. que neste ano
cursa ……………………… e que é usuario de ………………………….………………………….do ANPA CARCABELOS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DAS CONDICIÓNS DE SAÚDE (marcar cunha X):
 Que o meu fillo/a NON ten ou presenta sintomatoloxía compatible co COVID-19 (tos, febre,
dificultade respiratoria…) ou que a presentase nos días previos ao día que comenzará este
servizo.
 Que non convive ou ten un contacto estreito cunha persoa afectada por COVID-19 antes de
acudir a este servizo.
 Comprométome a notificar inmediatamente calquera indicio de saúde relacionado có COVID19 no transcurso dos días que faga uso deste servizo.
 Declaro, en caso de que o usuario/a deste servizo pertenza a un grupo vulnerable frente ao
COVID-19 , ser consciente de que tras unha infección por este virus, as manifestacións da
enfermidade poidan ser máis severas que en outros grupos considerados non vulnerables.
ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE Ó COVID-19
(marcar cunha X):
 O alumno/a participante neste servizo debe manter as condicións de hixiene e prevención
necesarias e que se marcarán polo persoal do servizo para facer posible o bo funcionamento e
prevención no mesmo.
 Os menores que accedan a este servizo deben vir acompañados únicamente por unha soa
persoa, que deberá vir con mascarilla e respetar a distancia social en todo momento coas
outras familias.
 Só poderá acceder a dentro o alumno/a, NUNCA ÓS ACOMPAÑANTES.
 Os que sexan esporádicos (no servizo de madrugadores), deberán avisar, se é posible, o día
anterior, vía teléfono ou wsap do día que usarán o servizo e traer os cartos xustos.
DECLARACIÓN DE TER LIDO E ACEPTAR A INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE A
ADAPTACIÓN DESTES SERVIZOS Ó COVID-19 (marcar cunha X):
 Declaro ter recibido e ter lido esta información de adecuación deste servizo do ANPA
CARCABELOS ó COVID-19 e que por tanto teño coñecemento pleno e estou dacordo coas
medidas e procedementos que se propoñen.
 Declaro ter lido ademáis o PROTOCOLO COMPLETO DE ACTUACIÓN QUE ESTE ANPA TERÁ
COLGADO NA SÚA WEB PARA O SERVIZO DE MADRUGADORES ou OUTROS SERVIZOS
(www.anpacarcabelos.es) e estar dacordo co ahí establecido.
SINATURA PROXENITOR/TITOR-A

CULLEREDO ..…… DE …………………….……. DE 20 .…

