El/la sotasignat/da, _____________________________________ pare/mare/tutor/a de
l’alumne ______________________________, matriculat al centre docent SAGRAT COR en el
curs de ___________________.
L’activitat docent presencial durant el Curs 2021-2022 s’ha de dur a terme seguint les
indicacions sanitàries pertinents i amb la màxima col·laboració i entesa entre les famílies i els
centres docents. És per això que, amb voluntat i expressió d’aquesta col·laboració i confiança,

Declaro sota la meva responsabilitat:
1. Que sóc coneixedor i entenc la importància de no portar el meu fill/a amb símptomes a
la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en
l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu
davant de qualsevol incidència.
2. Que a data d’avui, el meu fill/a compleix els requisits per assistir al centre educatiu. En
concret, el meu fill/a:
- Té absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- No és o no ha estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
- No ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
- Té el carnet de vacunes al dia.
3. Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents o si les pateix ha estat valorat
amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de l’assistència al centre:
-

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractamentsimmunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

4. Em comprometo a vigilar diàriament l’estat de salut del meu fill/filla, prenent-li la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu, i a que en el cas que el
meu fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID19, no vindrà al centre.
5. Em comprometo a no entrar al centre educatiu llevat de cita prèvia.
6. Em comprometo a portar el meu fill/a amb mascareta al centre educatiu.
7. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de
covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre
educatiu davant de qualsevol incidència així com aportar la documentació acreditativa
d’una cas positiu al director del centre en cas d’haver-se diagnosticat a través per la
xarxa privada de Salut.
8. Permeto l’intercanvi de dades personals entre els departament d’educació i Salut amb
la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de casos.
I per tal de que quedi constància, signo aquesta declaració en el lloc i data indicats en capçalera.
Vic, _____ de setembre del 2021

Signatura

