ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E DE INFORMACIÓN SOBRE A
COVID-19 NA ACTIVIDADE DE CAMPAMENTO URBANO DE NADAL QUE SE
DESENVOLVERÁ NAS SEGUINTES DATAS: 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE DECEMBRO
DE 2021 E O 3, 4 E 5 DE XANEIRO DE 2022, NO CEIP A ESCARDIA, E DIRIXIDO A
NENOS/AS NADOS/AS ENTRE O 1 DE XANEIRO DE 2014 E O 31 DE DECEMBRO DE 2017
(BASES APROBADAS NA XGL DO 29 DE NOVEMBRO DE 2021)

D/Dª ........................................................................................................... con
DNI/NIE…………………………………………………………………………
Como proxenitor/tItor-a da persoa participante (menor de idade):
D/Dª ...........................................................................................................con
DNI/NIE …..................................................................................................

A) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE
Declaro que a persoa participante non está diagnosticada 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 e non padece
ningunha outra enfermidade contaxiosa.

Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado polo Covid-19
nin estivo en contacto estreito nin compartiu espazo sen gardar a distancia
interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19, nos 14 días previos á entrada
nesta actividade.
Declaro, no caso de pertencer a persoa participante 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 anos.

B) ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN
FRONTE Á COVID-19
A persoa participante comprométese a manter as condicións de hixiene e
prevención nas que se vai desenvolver a actividade.

C) ACEPTACIÓN DE NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AO CONCELLO CALQUERA
PROBLEMA DE SAÚDE VINCULADO AO COVID-19 DURANTE O TRANSCURSO DA
ACTIVIDADE

Comprométome a notificar inmediatamente ao Concello de Vilagarcía de Arousa
calquera problema de saúde vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da
actividade.

No caso de que presente síntomas ou deva gardar corentena por contacto
estreito durante a actividade, asumo o compromiso da súa recollida inmediata
da instalación na que se desenvolve a actividade.
Comprométome a realizar o dito traslado en transporte privado tomando as
medidas de precaución e distanciamento estipuladas, realizando o traxecto
máis curto posible e evitando calquera parada en ruta que non sexa
estritamente necesaria.
No caso de que o traslado non sexa posible de maneira segura, asumo o
compromiso de desprazamento para acompañar o/a participante durante a
corentena ou illamento fóra da instalación onde se desenvolve o campamento.
D) DECLARACIÓN DE LER E ACEPTAR A INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE
A ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE
Á COVID-19
Declaro que recibín e lin a información de adecuación da actividade de campamento
urbano de nadal 2021-22 e estou de acordo coas medidas e procedementos que
propón.
Declaro que recibín e lin as Bases da convocatoria da actividade e o Protocolo de
actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio na actividade de
campamento urbano de nadal.
Aconséllase ás persoas participantes e ás persoas proxenitoras ou titoras de participantes menores a
consulta dos tutoriais do Sergas dispoñibles neste enlace:
h2ps://femora.sergas.gal/Seguridade/Video-5-EPI h2ps://femora.sergas.gal/Seguridade/Video-5-EPI
Tamén é aconsellable consultar o documento “Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus
(COVID-19). 17
marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de
España”. Dispoñible
en:
h2ps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_11_Preguntas_
respuestas_2019-nCoV-2.pdf
h2ps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Medidas_higienicas_
COVID-19.pdf

En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de..................

Concello de Vilagarcía de Arousa

