
Admisión do risco e exención de responsabilidade en relación co Coronavirus / 
COVID - 19 
 
O Coronavirus, COVID-19, foi declarado como pandemia mundial pola Organización          
Mundial da Saúde, é extremadamente contaxioso, pode ser letal e o seu principal método              
de propagación é ao través do contacto de persoa a persoa. 
 
As autoridades sanitarias estableceron un abano de medidas que, a título enunciativo e non              
limitativo inclúen o distanciamento social, evitar as aglomeracións de persoas e o uso de              
medidas de prevención de contaxio tales como máscaras a partires dos 6 anos. 
 
O APA A Gaivota, así como a empresa de catering encargada da actividade de              
madrugadores e comedor, adoptarán para a organización de ambas actividades, tódalas           
medidas sanitarias de prevención que dispoñan como obligatorias as autoridades sanitarias,           
educativas e laborais (documento que se adxunta). 
 
Ainda tomando estas medidas, non poden garantir que vostede, os seus fillos ou as súas               
familias non se infecten con COVID-19 como consecuencia do desenvolvemento das           
actividades señaladas. 
 
Poñemos no seu coñecemento que esta actividade podería aumentar o risco para os seus              
fillos ou as súas familias de contraer COVID-19. 
 
Ao prestar a súa aceptación a esta cláusula recoñece ter sido informado da natureza              
contaxiosa do COVID-19 e do incremento do risco de contaxio que podería supoñer a              
asistencia do seu fillo / a a estas actividades, e asume voluntariamente o risco de que os                 
seus fillos e / ou fillas e as persoas que estean en contacto con eles podan estar expostos e                   
/ ou infectados por COVID - 19 e que esa exposición, sexa directa ou indirecta, pode                
derivar en lesións e danos persoais e enfermidades que poderán ocasionar incpacidades            
mesmo permanentes ou a morte. 
 
Así mesmo, ao aceptar esta cláusula recoñece expresamente que o risco de estar exposto              
ou infectado por COVID - 19 pode resultar das accións, omisións, e niglixencias propias e               
de outros, incluindo, pero sen estar limitado, a APA A Gaivota e traballadores que presten               
servizos de almorzo e comedor e resto de participantes da actividade e ás suas familias. 
 
Polo exposto, vostede acepta libre e voluntariamente asumir todos os riscos antes            
mencionados e asume libre e voluntariamente a súa responsabilidade exclusiva por           
calquera lesión aos seus fillos, á súa familia ou a vostede mesmo, incluíndo, pero sin estar                
limitado as lesións persoais, discapacidade e morte, EXONERANDO EXPRESAMENTE á          
APA A GAIVOTA de calquera responsabilidade por enfermidade, dano, perda,          
discapacidade, lesión o morte, renunciando expresamente a calquera reclamación,         
responsabilidade ou gastos de calquera tipo, en que vostede ou a súa familia e /ou fillos                
puideran incorrer en relación coa asistencia dos seus fillos e fillas a estas actividades. 
 
 



 
 
 
 
 
Así mesmo, no seu propio nome e no dos seus fillos e fillas comprométese a non demandar                 
ou querelarse contra a APA A GAIVOTA e os seus membros, renunciando expresamente a              
todas e cada unha das responsabilidades, accions, danos, costas ou gastos de calquera             
tipo que xurdan de ou estean relacionados con estas actividades e declara entender e              
aceptar expresamente que esta exención inclúe calquera reclamación baseada nas accións,           
omisión, ou neglixencias dos membros da APA A GAIVOTA así como dos traballadores por              
ésta contratados, xa sexa que a ainfección por COVID- 19 ocorra antes, durante ou despois               
da participación destas actividades.  
 
LIN, ENTENDO E ESTOU CONFORME CON ESTA CLÁUSULA, ACEPTANDO LIBRE,          
VOLUNTARIA E EXPRESAMENTE A TOTALIDADE DO EXPOSTO NA MESMA: 
 
 
D/DÑA- 
PAI / NAI DE- 
FECHA: 
FIRMA: 
 
 


