
Documento de coñecemento, aceptación e compromiso coas medidas de prevención e 
condicións de participación nas actividades de DIVERNADAL. 
 
DOCUMENTO PARA PARTICIPANTES E MONITORES 
 
D./D. __________________________________________________________________________ 

con DNI/NIE____________________________________ 

 
DECLARO QUE 
 
Teño coñecemento da existencia do PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Ao COVID-19 nas 
ACTIVIDADES DE DIVERNADAL que regula tales actividades. 
 
Teño coñecemento e acepto o PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Ao COVID-19 NAS 
ACTIVIDADES DE DIVERNADAL elaborado por parte do Concello de Rois para a aplicación das 
medidas hixiénico- sanitarias para a prevención da saúde fronte á COVID-19, e comprométome a 
cumprilas e a colaborar para a súa correcta aplicación. 
 
Previamente, antes de acudir á actividade de lecer e tempo libre verificarei o meu estado de saúde 
e/ou o estado de saúde da miña filla/fillo no caso de que presente algún dos síntomas compatibles 
con sospeita clínica de COVID-19, tales como febre superior a 37º, calafríos, tose, sensación de 
falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeza, 
debilidade xeral, diarrea ou vómitos, e secreción ou conxestión nasal. 
 
Comprométome a non asistir á actividade de lecer e tempo libre en caso de presentar os síntomas 
de sospeita de COVID-19 anteriormente sinalados, e informarei inmediatamente desta situación á 
persoa responsable da actividade, monitor/a e/ou persoa coordinadora COVID-19 designados polo 
Concello de Rois, ou ao correspondente centro de saúde de atención primaria. 
 
Comprométome a non asistir en caso de ser diagnosticado como caso confirmado de COVID-19, 
non finalizar o período de illamento requirido pola autoridade sanitaria ou atoparme en período de 
corentena domiciliaria por ter contacto estreito de risco con algunha persoa con síntomas, caso 
sospeitoso ou confirmado. 
 
Comprométome a abandonar as instalacións da actividade de lecer e tempo libre o máis axiña 
posible en caso de ser diagnosticado como caso confirmado da enfermidade ou como contacto 
estreito dun caso confirmado durante o desenvolvemento da mesma. 
 
Comprométome a notificarlles á persoa responsable da actividade, monitor/a e/ou  persoa 
coordinadora COVID-19 designados polo Concello de Rois e a súa causa en relación ás situacións 
epidemiolóxicas anteriormente sinaladas, a través do teléfono ou medio de comunicación que se 
estableceu para esta finalidade. 
 
Autorizo a que, no caso de que as autoridades sanitarias requírano para a prevención da 
enfermidade ou para a localización de contactos de persoas diagnosticadas con COVID-19, a 
entidade poida facilitar os meus datos persoais de contacto rexistrados na propia entidade, que 
sexan necesarios para a correcta xestión da pandemia de COVID-19. 
 
Acepto esta notificación baixo a miña propia responsabilidade. 
 
 
Rois, _____ de _________________________ de 2021. 
 
Asinado, 
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