COVID-19 – Declaració responsable del/la candidat/a
Els candidats hauran d’emplenar aquest document abans de la prova, per permetre'ls participar en la segona fase del
procés de selecció ESTALMAT en l’FME i no ha de ser considerat com un certificat de salut. Atenent al fet que el/la
candidat/a té menys de 18 anys aquest imprès ha de ser emplenat i signat pel seu pare/mare/tutor legal.

Dades del /la candidat/a
Nom complet .......................................................................................................................................
DNI: ..............................................
Lloc i data de naixement (DD/MM/AA): ............................................................................................

Data de la prova
Data: 24 d’octubre de 2020

Declaració
Jo, ....................................................................................................
Declaro que les afirmacions següents corresponen al/la candidat/a:
 Confirmo que no té símptomes associats amb la COVID-19 (tos persistent / grip / febre / dificultats
al respirar).
 Confirmo que no ha estat en contacte amb persones amb símptomes associats amb la COVID-19
(tos persistent / grip / febre / dificultats respiratòries) en els últims 14 dies.
 Confirmo que no ha viatjat des de cap país o regió amb restriccions al viatge ni ha estat subjecte a
quarantena en els últims 14 dies.
Entenc que la participació del candidat/la candidata en la prova podria no realitzar-se si no puc confirmar
aquesta declaració.
Manifesto que he llegit amb detall el protocol d'organització per a la prova del dia 24 d'octubre i hi dono el
meu acord

Signatura (mare/pare/tutor):

Nom i DNI de la mare/pare/tutor

........................................................
........................................................
Data: 24 d’octubre de 2020

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l'emergència de salut pública derivada de
l'extensió del coronavirus, ha establert els criteris sobre el tractament de dades personals relatives a la salut:
Amb independència que les autoritats competents, en particular les sanitàries, estableixin aquestes mesures per
una qüestió de Salut Pública i que així ho comuniquin als centres de treball, els ocupadors tenen l'obligació legal de
protegir la salut de les persones treballadores i mantenir el lloc de treball lliure de riscos sanitaris, per la qual cosa
estaria justificada la sol·licitud d'informació als empleats i visitants externs sobre símptomes o factors de risc sense
necessitat de demanar el seu consentiment explícit (RGPD i Llei de Prevenció de Riscos Laborals).
La informació a sol·licitar hauria de respondre al principi de proporcionalitat i limitar-se exclusivament a preguntar
per visites a països d'alta prevalença del virus i en el marc temporal d'incubació de la malaltia, les últimes 2
setmanes, o si es té algun dels símptomes de la malaltia. Resultaria contrari al principi de minimització de dades la
utilització de qüestionaris de salut extensos i detallats, o que incloguin preguntes no relacionades amb la malaltia.

