COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT DELS
ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Divendres 23 d’octubre de 2020
Dades personals
Nom i cognom
DNI/NIE/Passaport

Telèfon de contacte

Mitjançant aquest document
Declaro
 Que el Club Natació Reus Ploms m’ha informat del seu Pla de seguretat, higiene,
distanciament i concentració de persones, adaptat a les persones que accedeixen a les
seves instal·lacions, i per tant conec els protocols de seguretat establerts per l’entitat.
 Que la decisió d’accedir a les instal·lacions esportives del Club Natació Reus Ploms és fruït
d’una decisió personal i voluntària, amb la qual he pogut valorar i ponderar conscientment
aquesta presència tot tenint present els riscos per a la meva salut que comporta l’actual
situació de pandèmia provocada per la Covid-19.
Manifesto
 Que no he estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies.
 Que no he tingut símptomes propis de la Covid-19: tos, febre, alteracions del sabor ni de
l’olfacte, mucositat, malestar general, nàusees, vòmits, diarrea, ...
Sóc coneixedor
 Que si presento algun dels símptomes de la Covid-19 descrits anteriorment, he tingut
contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies o a l’entrada al Club dono una
temperatura superior a 37,3ºC no podré accedir a les instal·lacions del Club Natació Reus
Ploms.
Accepto
 Que tot i l’adopció de les màximes mesures preventives per part del Club Natació Reus
Ploms, l’entitat no pot garantir que la resta de socis, usuaris, professionals, entrenadors,
monitors, socorristes i personal que treballa al Club hagin realitzat diàriament la certificació
de no contagi i, conseqüentment, hagin donat negatiu en el test de la Covid-19.
Em comprometo
 A seguir les directrius establertes pel Pla de seguretat, higiene, distanciament i
concentració de persones del Club Natació Reus Ploms, així com les indicacions del
personal del Club.
 A assumir personalment i individualment totes les conseqüències i responsabilitats
derivades per l’incompliment d’aquest protocol de seguretat.
Signatura:

Data:

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
Avinguda Marià Fortuny, 5
43204 Reus

Telèfon 977 75 75 20
atencioalsoci@reusploms.cat
www.reusploms.cat

