CLUB NATACIÓ CORNELLÀ
Piscina Municipal “Can Millars
C/ Bonavista, 70

08940 CORNELLÀ DE LL. Movil/640148353

E-mail: infoclub@cncornella.cat

Benvolgudes famílies, Per poder reincorporar-se a les instal.lacions
(segons el pla d’obertura ) els nedadors/as han de reunir els següents requisits: •
Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. • Que no
siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. • Que no
hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors. • Calendari vacunal al dia.
Les famílies hauran d'informar al Club de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en
l’entorn familiar del nedador i mantenir un contacte estret amb el club davant de
qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar a la instal-lació. En el cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
asistir.
Aquest document, degudament signat, l’hauran de portar obligatòriament el primer
dia que vinguin presencialment, si no el portan no es podrá accedir a la instal.lació.
DECLARACIÓ RESPONSABLE PARE I/O MARE
En/Na _______________________________________________________________
amb D.N.I________________________________________ pare/mare del nedador/a
_____________________________________________________________________
del club natació Cornellà.

Declaro

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la

Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar
durant el desenvolupament de l’activitat del Club. Així mateix, entenc que l'equip de
dirigents i l'entitat organitzadora no són responsables de les contingències que puguin
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.que he llegit les normes i
instruccions i que les seguiré i em faig responsable del seu compliment , de no ser així
podría ser motiu d’expulsió.

Signatura responsatble:

