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Declaració responsable per a la realització de visites i sortides fora del centre 

En l’actual situació de pandèmia pel coronavirus covid-19  

Jo, ........................................................................................................................................... 

amb DNI ............................................ amb motiu de visitar o realitzar una sortida amb el Sr./Sra. 

....................................................................................................................... en qualitat de (parentiu) (tutor 

legal/ mare/ pare/ germà/ana,...) ..................................................................................  

Davant l’actual situació excepcional de crisi per la pandèmia pel Coronavirus COVID-19 i amb la 

finalitat de protegir a totes les persones usuàries i treballadores de la residència,  

 

DECLARO:  

- Que no pateixo, ni he patit els darrers 14 dies cap simptomatologia relacionada amb el 

coronavirus (refredat, mucositat, mal de coll, mal de cap, tos, febre >37ºC, dificultat 

respiratòria, malestar general o diarrea).  

- Que no he tingut contacte amb persones sospitoses, probables o confirmades de tenir 

COVID-19 (a menys de 2 metres, durant 15 minuts com a mínim, en els últims 14 dies). 

- Que no he estat en espais amb major risc (celebracions,...) en els últims 14 dies.  

- Que he tingut una especial cura en el període de 7 dies anteriors a aquesta visita i/o sortida, 

evitant les interaccions socials amb persones de fora de la bombolla de convivència.  

EM COMPROMETO A:  

- Informar al centre en cas que se’m diagnostiqui que pateixo o he patit la malaltia COVID-19. 

- Informar al centre en cas que els propers 7 dies manifesti algun dels símptomes descrits. 

- Aplicar i reforçar les mesures de protecció (distància interpersonal, rentat de mans, ús de 

mascareta, i ventilació dels espais comuns) durant el temps que el meu familiar estigui amb 

mi, i que sóc coneixedor del risc que suposa no seguir aquestes recomanacions. 

- Mantenir la distància de seguretat amb la resta de membres de la comunitat. 

- Evitar agafar i utilitzar el transport públic amb el meu familiar. 

- Respectar l’horari de tornada acordat.  

- Informar si s’ha produït qualsevol incidència amb el seu familiar o si en algun moment no 

s’ha pogut respectar les mesures de prevenció i seguretat vigents.  

 

Sóc conscient i accepto les mesures que haurà d’aplicar el centre en retornar el meu familiar, 

seguint les instruccions que ha establert el Departament de Salut; i confirmo que les 

informacions que he donat són verídiques. 

 

Dia i hora de sortida:  

 

Signatura del familiar responsable:  

 

Dia i hora de retorn:  

 

 

 

................................................................... , ...... de ............................................de 2021 


