Declaració responsable per a les famílies d’alumnes usuaris del
Transport Escolar de l’Ajuntament de Calafell

Dades personals | Curs 2020-2021
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Data

1

Centre Educatiu

Declaració responsable del pare, mare o tutor de l’alumne/a:


Que en el cas el meu fill/a tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no
farà ús del transport escolar.



Que conec l’obligació d’informar al Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Calafell i al centre educatiu
de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant de qualsevol incidència.



Que conec l’obligació de que el meu fill/a porti la seva mascareta en perfecte estat d’ús i de la seva
obligatorietat i utilització correcta (tapant boca i nas) a bord del bus durant tot el trajecte i durada del mateix,
així com en el moment d’accessibilitat i baixada del transport.



Que conec l’obligació de que el meu fill/a adopti mesures d’higiene preventives rentant-se les mans amb
aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques moments abans i després d’accedir al transport.

2 Marqueu una de les dues opcions a la casella corresponent:
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

Malalties cardíaques greus

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).

Diabetis mal controlada.

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar i l’accés al transport escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
•
Alumnes usuaris del transport escolar del servei municipal de Calafell
•
Responsable del tractament: Departament de Mobilitat i/o l’Empresa de transportista
•
Finalitat: Gestionar el servei de transport escolar que s’ofereix.
•
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Podeu trobar tota
la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web/correu electrònic de l’Ajuntament de Calafell.
•
Informació addicional sobre aquest tractament: Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Calafell

I perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que
hi ha en aquesta declaració.
Lloc i data

Signatura

