
 ANPA CEIP RAQUEL CAMACHO – Rúa Antonio Pedreiro Ríos, 13-15 - 15011 A Coruña 
 Móbil: 603 85 60 20 - Email: anpa.ceipraquelcamacho@gmail.com 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Coa firma deste documento, D/Dª______________________________________________________ con 
dni ____________ como titor legal do alumno _________________________________________________ 
do curso ___________, 

 

MANIFESTA: 

- Que coñece os protocolos para a asistencia as actividades, comedor e madrugadores (en adiante “as 
actividades”) e se compromete a cumprilos con rigorosidade. 

- Que asistirán “as actividades” cumprindo as normas de seguridade e hixiene publicadas nos protocolos. 

- Que farán extensible esta información a outros adultos autorizados que se fagan cargo da entrega e 
recollida dos nenos nas actividades. 

- Que, no caso de que ao neno/a se lle detecte febre ou otro síntoma asociado á Covid-19 durante o 
desenvolvemento das actividades, comprométese a acudir a súa recollida á maior brevidade posible. 

- Que se compromete a estar localizable nos teléfonos facilitados ó ANPA. 

- Qué é consciente dos riscos inherentes á participación en actividades de grupo e exime de toda 
responsabilidade á ANPA La Esperanza así como ás empresas ou persoas autónomas que ofrecen os 
servicios, sempre e cando non concorran en neglixencia ou incumprimento grave demostrado. Todo isto 
sen prexuízo das obrigas que asumen tanto a ANPA como as entidades que realizan as actividades nos 
protocolos establecidos e contratos. 

- Que non teñen coñecemento de convivir con ningún afectado pola Covid-19, ter estado en contacto 
estreito nin ter compartido espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola Covid-19, 
nos 14 días previos á súa participación nas actividades. 

- Que a persoa participante non asistirá á actividade se está diagnosticada de Covid-19, presenta 
sintomatoloxía asociada a este virus (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) ou se a presentou nos 14 días 
previos á participación nas actividades. 

- Que avisarán de forma inmediata á Anpa e ao CEIP se algunha das dúas últimas circunstancias anteriores 
sucedesen ou dese positivo en Covid-19 ao longo do curso, para que se tomen as medidas oportunas. 

 

 

En ________________________________, a ___ de ______________ de ________ 

 

 

Ado.- 
 


