HAUR, NERABE ETA GAZTEEN AISIA HEZITZAILEKO JARDUERETAN PARTE HARTZEKO BALDINTZAK,
INFORMAZIOA EMATEKO BETEBEHARRA ETA BAIMEN INFORMATUA ONARTZEKO DOKUMENTUA
Izen-abizenak:...............................................................................................NAN ……..….....................
⬜ Interesatua bera ⬜ interesatuaren (adingabea) guraso /legezko tutorea
Izen-abizenak:...............................................................................................NAN ……..….....................
Talde kaltebera batekoa edo egokitzapen-premia bereziak dituena: ⬜Bai ⬜Ez.
Baiezkoa bada, zehaztu:
Jarduera garatzen duen entitatea: Zegamako Udala
Proposatutako jarduera: Zegamako Udalak haur, nerabe eta gazteentzat antolatutako jarduerak.
Data: 2020ko urriak 5etik 2021eko uztailak 30era.
Nire erantzukizunpean adierazten dut eskatzen dudala goiburuan ageri diren datuak dituen pertsonak
(interesdunak) Zegamako Udalak antolatutako jardueretan parte hartzea. Horretarako, zehatz-mehatz
irakurri dut Zegamako Udalak emandako informazioa, eta parte hartzeko baldintzak onartzen ditut,
nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalekin dudan konpromisoa adierazten dut, eta
COVID-19arekin kutsatzeko aukeraren erantzukizun osoa nire gain hartzen dut.
(Markatu dagokion lekuan)
Arrisku-taldeetako kide ez izatearen eta arrisku-taldeetako kide batekin ez bizitzearen erantzukizunpeko
adierazpena
⬜

Adierazten dut interesdunak betetzen dituela parte hartzeko baldintzak, informazioa emateko
betebeharra eta baimen informatua onartzeko dokumentuan ezarritako onarpen-baldintzak, eta ez
arrisku-talde bateko kidea.

⬜

Adierazten dut interesduna ez dela arrisku-talde bateko kide den inorekin bizi, edo, hala bada, bere
erantzukizunpean parte hartzen duela jardueran.

⬜

Konpromisoa hartzen dut egunero jakinarazteko interesdunaren osasun-egoera eta, hala badagokio,
interesduna jardueran ez agertzeko arrazoia (mugikorraren edo beste bitartekoren baten bidez).

COVID-19aren aurrean hartu beharreko derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen
dokumentuaren onarpena
⬜

Irakurri dut eta onartzen ditut derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen dokumentuan
jasotako konpromisoak

Jarduera COVID-19ra egokitzeari buruz erakundeak emandako dokumentuak irakurri eta onartu izanaren
adierazpena
⬜

Adierazten dut erakunde arduradunak jarduera COVID-19ra egokitzeko egin duen protokoloa jaso eta
irakurri dudala, eta, beraz, erabateko ezagutza dudala eta bat natorrela bertan proposatzen diren
neurri eta prozedurekin.

⬜

Adierazten dut erakunde arduradunak larrialdietan edo kutsatzeko arriskua dagoenean jarduteko
prestatu duen protokoloa jaso eta irakurri dudala.

COVID-19ari buruzko baimen informatua
⬜

Adierazten dut, aurreko dokumentuetan jasotako informazioa jaso eta arretaz irakurri ondoren,
badakidala zer arrisku dakartzan, bai beretzat, bai harekin bizi diren pertsonentzat, interesdunak
jardueran parte hartzeak, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren testuinguruan; eta horren
erantzukizuna nire gain hartzen dut.

Parte-hartzaileek nahiz haien senide edo tutoreek honako dokumentu hau irakurtzea gomendatzen da:
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 2020ko martxoaren 17a. Osasun Alerta eta
Larrialdien Koordinazio Zentroa. Osasun Ministerioa.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

Zegaman, 2020ko….………..……………….ren.............
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