
DECLARACIÓN RESPONSABLE A RESPECTO DA 
SITUACIÓN DERIVADA DA PANDEMIA POR COVID-19* 

 
 

D/.Dª.                               
como pai/nai/titor/a dos/as 
nenos/as:  

co DNI/NIE  

 
 

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 

1. Que coñezo a situación actual derivada da pandemia pola Covid-19 e que acepto as 
circunstancias e riscos que esta situación pode conlevar durante o desenvolvemento das 
actividades nas que participarán os meus fillos/as. Así mesmo, entendo que o equipo que 
desenvolverá as  actividades  e a entidade organizadora non son responsables das 
continxencias que poidan xurdir en relación coa pandemia durante a realización da 
actividade. 

 
2. Que o/s/a/s mozo/s/a/s admitido/as nos O B R A D O I O S  V E R A N  2 0 2 1  D O  C I P A X  e 

os familiares autorizados para a entrega/recollida dos/as mesmos/as, non tiveron 
síntomas identificables coa enfermidade COVID-19 durante os últimos 15 días. 

 
3. Que non tivemos contacto  directo con convivintes, familiares ou calquera  persoa  que 

estivera con outra persoa con diagnóstico confirmado ou probable de enfermidade 
COVID-19 nin teño coñecemento de compartir espazo sen gardar a distancia mínima 
interpersoal con ningunha persoa con diagnóstico confirmado ou probable de 
enfermidade COVID-19 durante os últimos 15 días . 

 
4. Que, de presentar algún síntoma compatible coa enfermidade COVID-19 (febre, tose, 

dificultade respiratoria, malestar, diarrea...) ou con calquera outro cadro compatible coa 
enfermidade, seguirei as directrices das autoridades sanitarias, non acudindo á actividade 
e avisando ao seu responsable canto antes. 

 
5. Que aplicarei e cumprirei en todo momento as normas, disposicións e recomendacións 

relativas á seguridade e saúde, incluíndo, de ser o caso, o uso dos equipos de protección 
individual que deba empregar, de cara á participación nos obradoiors de verán 2021 do 
cipax  

 
Culleredo, ........ de ..................de 2021 

 
 
 

Nai Pai 
DNI DNI 

 
*Deberán entregar este documento debidamente asinado na instalación o 
mesmo día da incorporación do menor os obradoiros 


