GAZTEEN HEZKUNTZA-AISIALDIKO JARDUERETAN PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO
BETEBEHARRARI ETA BAIMEN INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEKO
DOKUMENTUARENA

_______________ _______________ _______________ andrea/jauna; NAN/AIZ hau duena: __________-__
⬜ nire izenean ⬜ interesdunaren (adingabea) aita/ama/tutorea
_______________ _______________ _______________ andrea/jauna; NAN/AIZ hau duena: __________-__
Talde zaurgarrikoa edo egokitzeko premia bereziak:

⬜ Bai / ⬜ Ez.

Bai adierazi baduzu, zehaztu: ____________________________________________________
Entitatea:
Jarduera:
Data:

GAZTETXO ESKOLA
BEGIRALE IKASTAROA
2020-2021 IKASTURTEA

Nire erantzukizunpean adierazten dut goiburuan agertzen diren datuak dituen pertsonak (interesduna)
adierazitako entitateak gauzatuko dituen jardueretan parte hartu dezala eskatzen dudala. Horretarako,
entitateak berak eskuragarri jarritako informazioa arretaz irakurri dut eta parte hartzeko baldintzak onartzen
ditut, nire konpromisoa adierazten dut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurriak betetzeko eta nire gain
hartzen dut COVID-19arekin kutsatzeko aukeraren erantzukizun erabatekoa.
(X batez markatu)
Erantzukizunpeko adierazpena, arrisku-taldekoa ez dela eta arrisku-taldeko ezein kiderekin ez dela bizi dioena.










Adierazten dut interesdunak betetzen dituela parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen
informatuari buruzko baldintzak onartzea eskatzen den dokumentuan onartua izateko adierazitako baldintzak,
eta ez dela arrisku-taldekoa.
Adierazten dut interesduna ez dela arrisku-taldekoa den inorekin bizi, edo hala izanik ere, bere
erantzukizunpean hartzen duela parte jardueran.
Konpromisoa hartzen dut osasun-egoera egunero jakinarazteko, eta bertaratzen ez bada, arrazoia
jakinarazteko (eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren baten bidez). COVID-19aren inguruko nahitaezko
higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen dokumentua onartzea.
Jarduera COVID-19ra egokitzeari buruz erakundeak helarazitako dokumentuak irakurri eta onartu direlako
adierazpena.
Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jardueraz arduratzen den erakundeak jarduera COVID19ra egokitzeko
prestatutako protokoloa, eta, beraz, proposatutako neurriak eta prozedurak ezagutzen ditudala eta ados
nagoela.
Adierazten dut jaso eta irakurri dudala jardueraz arduratzen den erakundeak larrialdi egoeretarako eta
kutsatze-arriskuaren inguruan prestatutako protokoloa.

COVID-19ari buruzko baimen informatua


Adierazten dut jakitun naizela, aurreko dokumentuetan adierazitako informazioa jaso eta arretaz irakurri
ondoren, zer arrisku dituen, bai beretzat eta bai berekin bizi diren pertsonontzat, interesdunak COVID-19ak
eragindako osasun-krisiaren testuinguruan jardueran parte hartzeak, eta nire erantzukizunpean hartzen dudala
arrisku hori.
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Dokumentu hau irakurtzea gomendatzen diegu, bai parte-hartzaileei eta bai familiakoei edo kargura duten tutoreei.
(COVID-19) Koronabirus berriari buruzko galdera eta erantzunak. 2020ko martxoaren 17a. Osasun Alertak eta
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa. Espainiako Osasun Ministerioa. Eskuragarri hemen:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/2020_05_1
1_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

……………………………………(n)……ko…………………..…ren…. (e)an

SINADURA
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