
 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN 2021 

– VERÁN –

DECLARACIÓN 

DE SAÚDE

Don/a  ________________________________________________________________  con

número de DNI ____________________________ en calidade de nai, pai ou titor/a legal

da/o menor ________________________________________________________________

DECLARA

1.- Que respecto ás condicións de saúde:

a) Coñece os síntomas compatibles co COVID-19 e a/o menor non acudirá á actividade no

caso de ter síntomas.

b) A/O menor non está en período de illamento nin en período de corentena domiciliaria por

ser contacto estreito dalgunha persoa diagnosticada de COVID-19.

c) A/O menor non está diagnosticada/o de COVID-19, non presenta sintomatoloxía asociada

a este virus (tose, febre, dificultade ao respirar...) nin a presentou nos 14 días previos ao

inicio do Programa e non padece ningunha outra enfermidade contaxiosa. 

d)  A/O menor non convive con ninguén afectada/o por COVID-19 nin estivo en contacto

estreito nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada por

COVID-19 nos 14 días previos ao inicio do Programa. 

e) No caso de que a/o menor presente condicións de saúde que a/o fan máis vulnerable

para  o  COVID-19,  a  súa  condición  clínica  está  controlada  e  permítelle  tomar  parte  da

actividade, mantendo as medidas de protección de forma máis rigorosa. Así mesmo, 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.

 



 

No caso de que a persoa participante conviva cunha persoa vulnerable,  declara que é

consciente  do  risco  que  corre  tanto  a  persoa  vulnerable  participante  como as  persoas

vulnerables coas que convive.

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. 

f) Comprométese a notificar inmediatamente ao Concello de Redondela calquera problema

de saúde vinculado ao COVID-19 durante o transcurso do Programa.

2.-  Que a persoa participante acepta e comprométese a manter  as medidas de hixiene,

prevención e promoción da saúde nas que se vai desenvolver a actividade. 

3.-  Que  leu  e  acepta  o  Protocolo  de  actuación  con motivo  do  COVID-19 no Programa

municipal de conciliación 2021 – Verán e que polo tanto ten coñecemento pleno e está de

acordo coas medidas e procedementos que propón. 

4.-  Que tras ler atentamente a información contida nos documentos  Bases do Programa

municipal de conciliación 2021 – Verán e Protocolo de actuación con motivo do COVID-19

no Programa municipal de conciliación 2021 –  Verán, é consciente dos riscos que implica

para  a  persoa participante e para as  persoas que conviven con ela,  a  participación  na

actividade no contexto da crise sanitaria provocada polo COVID-19, que asume baixo a súa

propia responsabilidade. 

En Redondela, a _____ de ________________________ de 2021.

Asdo.: ______________________________________

 


