Anexa 2
Informare referitoare la procedura desfășurării programului Săptămâna
Creativă în contextul epidemiei cauzate de noul coronavirus 2019 n-Cov
(SARS-CoV-2), virus ce provoaca infectia numita COVID-19

Riscul de infecție cu COVID-19 excede perioada de relaxare a măsurilor de restricție a
circulației persoanelor și va persista în următoarele luni, conform informațiilor oferite de
către instituțiile abilitate ale statului Român.
Dorim sa va asiguram ca siguranța și sănătatea personală și profesională a fiecăruia dintre
noi este cel mai important lucru, mai presus de orice consecințe de alta natura
In acest sens, Asociatia Tangent și SC PIXELLIUM GROUP SRL se vor asigura că sunt luate
toate măsurile de prevenire și protecţie, pentru minimizarea riscurilor asupra siguranţei și
sănătăţii. Va vom pune la dispoziţie toate informaţiile, instructiunile și procedura de
defsasurare a atelierelor. Va vom om pune la dispoziţie echipament de protectie (măști,
dezinfectant pentru mâini, apă și săpun) în cantitate suficientă,
Vom informa organizatorii, trainerii, furnizorii și alți membri ai staff-ului cu privire la
auto-evaluare, raportarea simptomelor și izolarea la domiciliu în caz de boală.
Pentru asigurarea bunei desfășurări a atelierelor din cadrul Pot Junior Art Camp în condițiile
pandemiei cauzate de noul coronavirus, va rugam sa completati formularul de mai jos:

“Declar ca sunt de acord cu participarea la Săptămâna Creativă, din perioada 26-29 iulie
2021 și precizez urmatoarele:
În ultimele 21 (doua zeci si una) de zile înainte de intrarea în tabără, copilul:
1. A fost testat pozitiv sau prezumtiv pozitiv cu Coronavirus sau
identificat ca potențial purtător al virusului COVID-19 sau o boală
similară transmisibilă de tip “Coronavirus”

DA

NU

2. A prezentat simptome asociate cu Coronavirus, ex: febră, tuse
uscată, oboseală

DA

NU

3. A călătorit în orice locație desemnată ca fiind periculoasă și / sau
potențial infectată cu Coronavirus de către o autoritate de sănătate
sau de reglementare recunoscută, cum ar fi o țară pentru care
Ministerul Sănătății a emis un aviz de călătorie de nivel 3 pentru
Coronavirus

DA

NU
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4. A intrat în contact direct cu / în imediată apropiere a unei persoane
care a fost identificată ca un potențial purtător al Coronavirusului

DA

NU

Referitor la măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, îmi exprim acordul în
legatura cu următoarele:
1. Personalul Programului poate verifica temperatura copilului în orice
moment.

DA

NU

2. Copilul va avea asupra lui și va purta, cand i se va solicita de către
personal, masca de protectie pe durata șederii sale în sala de
antrenament

DA

NU

3. Înțeleg și iau la cunoștință faptul că din cauza epidemiei curente a
noului virus COVID-19, copilul va trebui sa urmeze unele măsuri de
precauție suplimentare și proceduri de sănătate și siguranță

DA

NU

4. Înțeleg și iau la cunoștință faptul că, în ciuda măsurilor de precauție
pe care le luăm, participarea copilului în Săptămâna Creativă
prezinta un risc de expunere la virusul COVID-19

DA

NU

Nume complet

Data

__________________________________

_____________________
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