DEC
CLARAC
CIÓ RISC
C COVID
D-19
El sotasigna
ant, Sr.__________________________________________________________, amb DNI:______________, Data
D
a competició /
naixement________________,, com esportista / Oficcial / assisttència__________________________ de la
ova ______________________________________________________ dels Campionatts de Catalu
unya, sota la seva prò
òpia
pro
ressponsabilita
at a tots els efectes
e
legalls;

DECLARA
A
de conformita
at amb la leg
gislació vigen
nt, així com amb el PRO
OTOCOL DE PREVENCIÓ
P
CONTAGIS COVID-19 de
e la
Federació Cata
alana d’Auto
omobilisme,, i amb l’obje
ectiu princip
pal de la pre
eservació dee la salut de tots i el reto
orn
l competicions segurres davant el
e risc del C
COVID-19, he sigut informat i acceepto que no
o se’m perm
meti
a les
l’acccés a l’àrea de competiició si:
- Estic subjecte a mesures de quarantena
OVID-19 actiu
- Tinc CO
- Tinc o he tingut un
na temperattura corpora
al de 37,5º en
e els últims 5 dies
- Tinc o he tingut un
u dels seg
güents símp tomes en els
e últims 5 dies: forta reducció en
n sabors, fo
orta
espiratòria, esgotamentt sever, con
ngestió nasa
al, mal de cap,
c
reduccció en olorss, tos seca, dificultat re
diarrea
a.
- He esttat en conta
acte directe amb person
es en COVID
D-19 en els ú
últims 14 dies anteriorss, o
nes positive
amb els seus famiiliars, encara
a que asimp
ptomàtics.

EL
L SIGNANT
T CERTIFIC
CA QUE:
Està su
ubjecte a qua
arantena de Covid-19
C

SI

NO

Covid--19 en actiu

SI

NO

Té o ha tingut ffebre en elss últims 14 dies amb
temperatura >= 37.5 º
Té o ha
a tingut pèrdua d’olfacte o sabor en els
e últims 14
dies
Té o ha
a tingut tos seca durant en
e els últims 14
1 dies

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Té o ha tingut dific
cultats per respirar en els últims 14
dies

SI

NO

Té o ha tingut fatiga severa en els últims 14
dies
Té o ha tingut congesstió nasal en
n els últims
14 dies
Té o ha tingut
t
mal de
e cap en els
s últims 14
dies
Té o ha tin
ngut diarrea en els últims 14 dies

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Els últims
s 14 dies ha estat en con
ntacte amb
persones
s positives de
e Covid-19
En cas afirrmatiu, estat immunològic
c actual és?
Data test i resultat_____________________________

SI

NO

(+)

(-)

n cas afirmatiu de tre
es condicions del qüe
estionari s’h
haurà d’acr
reditar la n
negativitat del COVID
D-19
En
miitjançant te
est PCR realitzat en els
s últims 5 d
dies o mitjan
nçant serologia en els últims 14 dies.
d
e comprom
met a:
I es
omunicar ràp
pidament al Cap Metge de la prova
a més amuntt referenciada qualsevo
ol canvi en le
es declaracio
ons
Co
em
meses avui i per compllir amb tote
es les dispo
osicions de la legislació vigent, aixxí com les del
d Protocol de
Pre
evenció de C
Contagis Cov
vid-19 de la FCA.
oc i data_____
_______________________________________
______
Llo

Firrmat:____________________________________________________
NI:__________________________________________________
______
DN

