Declaració responsable per poder fer ús de les instal·lacions de les piscines
municipals de Bell-lloc d’Urgell durant l’estiu 2021.
Dades personals
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

I com a mare, pare o tutor/a legal de:
Nom i cognoms:

Mitjançant aquest document, declaro que:
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

He estat informat que la decisió d’utilitzar les instal·lacions municipals, és fruit d’una decisió
personal, amb la que he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis, al costat dels
riscos per a la meva salut que comporta l’actual situació de pandèmia.
He estat informat que des de l’Ajuntament s’establiran torns i horaris per la utilització de les
piscines municipals respectant l’aforament limitat i em comprometo a acudir al recinte
només els dies que em correspongui i en l’horari que s’estableixi.
He estat informat que els preus dels abonaments són els que figuren a l’ordenança
municipal número 20, independentment dels torns o franges horàries que em siguin
assignats.
He estat informat que el lliurament dels abonaments es farà efectiu un cop s’hagi finalitzat
la venda d’abonaments.
Em comprometo a NO anar a les instal·lacions de les piscines municipals en cas d’haver
estat en contacte estret amb persones que han donat positiu de Covid-19 en els darrers 14
dies.
Em comprometo a NO anar a les instal·lacions de les piscines municipals en cas de tenir
símptomes compatibles amb la Covid-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea, alteracions del sabor ni olfacte...).
Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures que he de tenir en compte
per a reduir els riscos i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la
plena seguretat en les instal·lacions en aquest context.
Em comprometo a seguir les directrius marcades per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a les
instal·lacions de les Piscines Municipals, d’acord amb les indicacions de les autoritats
sanitàries.
Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per Covid-19, i sóc conscient de les mesures que
he d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: ús de mascareta, distància física i rentat
de mans freqüents.
Finalment, declaro la meva intenció de fer ús de les instal·lacions municipals, assumint
personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats.

Lloc i data de la signatura:

