MESURES DE SEGURETAT
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En relació amb la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, amb la finalitat
d'accedir a les instal·lacions de la seu d'aquesta activitat i garantir la salut i seguretat de tots
els assistents, és necessària la lectura de les mesures adoptades, així com l'acceptació i el
compromís de compliment d'aquestes.
Queda't a casa si tens
símptomes compatibles amb
COVID-19 (febre, tos i
sensació de falta d'aire,
disminució de l'olfacte i del
gust, esgarrifances, mal de
gola, dolors musculars, mal de
cap, feblesa general, diarrea o
vòmits)
Mantín sempre la distància de
seguretat interpersonal d'1.5
m i evita el contacte físic i les
aglomeracions
Respecta les senyalitzacions
d'accés i limita l'ús dels
ascensors i de les condícies a
una persona

Utilitza la teua màscara
Evita utilitzar material,
equips i dispositius d'altres
persones o d'ús compartit,
especialment el telèfon i
auriculars sense fils per les
seues característiques d'ús
Llava't amb freqüència les
mans amb aigua i sabó o amb
una solució hidroalcohólica
Tus o esternude en un
mocador d'un sol ús o en el
buit del colze i evita tocar-te
els ulls, el nas o la boca.

Espera el teu torn

Què farem per a garantir la teua seguretat?
Neteja exhaustiva de zones comunes
Facilitem material desinfectant
Controlem el compliment d'aforament
i les mesures de prevenció
Senyalitzem els diferents espais i
recordarem les mesures de seguretat i salut
enfront de COVID19

Si durant el congrés tens algun
símptoma compatible amb
COVID 19, és important que
acudisques urgentment al punt
d'informació i indicar-nos quins
són els teus símptomes.
Hi haurà un punt de control de
temperatura i aïllament on
aplicarem el nostre protocol
d'emergència

DECLARE:
1. Que l'organització i el seu servei de prevenció m'han oferit tota la informació relativa a les
mesures de seguretat i salut establides per a l'entrada i permanència en la seu de l'activitat.
2. Que em compromet a complir amb les mesures de seguretat i salut informades mentre em trobe
en les instal·lacions de l'edifici, amb les instruccions donades per l'organització, així com a
comunicar qualsevol incidència en relació amb la COVID-19 i especialment qualsevol símptoma
relacionat amb la mateixa al comité organitzador, complint les indicacions que en aquest cas es
realitzen.

