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DECLARACIÓ RESPONSABLE  
EN RELACIÓ AL PROTOCOL CONTRA EL COVID-19 

 
 
Amb el present document, el Sr./Sra. ____________________________________________________, 
amb NIF_______________ en qualitat de _______________ de l’escola d’esquí 
___________________________________________________________________, del Municipi 
____________________________________________, certifica davant de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya que el centre del qual és responsable que  

• Atesa la situació actual en el marc de la crisi sanitària de la Covid-19, l’esmentat/da Director és 
coneixedor que s'han d'adoptar les mesures de prevenció de contagi de la malaltia i de seguretat i 
higiene personals per al bon desenvolupament de l’ús de les instal·lacions de FGC. 

• Des de FGC se’ls ha informat del seu protocol de mesures de seguretat per a la prevenció de 
contagis (Annex 1) i, en aquest sentit, declara que coneix les mateixes. 

• Ha informat al personal i als usuaris/es de les mesures que FGC ha establert a les seves instal·lacions 
per a la prevenció i contenció de la COVID-19 i de la seva obligatorietat.  

• El centre disposa d’un Protocol de prevenció i contenció de la COVID-19 que preveu una sèrie de 
mesures i actuacions, orientades tant al personal com als usuaris/es, que es regeix per les normes i 
protocols establerts per a l’etapa de represa del Pla d'Acció per al Desconfinament Esportiu de 
Catalunya, Pla sectorial “Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les 
colònies i sortides escolars”, per les resolucions del Departament de Salut i les Ordes Ministerials 
que corresponguin. Aquest protocol inclou: 

o Mesures informatives i de prevenció Covid19 (panells informatius, infografies, 
senyalitzacions específiques per mantenir la distància social, entre d’altres indicades a 
l’Annex 1). 

o Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions (neteja i desinfecció, disposició de 
gel hidroalcohòlic, ventilació, entre d’altres indicades a l’Annex 1). 

o Mesures de salut i seguretat (control d’accés, formació e informació al personal, declaració 
autoresponsable del personal i usuaris/es certificant no tenir símptomes ni contacte estret 
amb persones amb COVID19, material de protecció per al personal, entre d’altres indicades 
a l’Annex 1) 

o Mesures de comunicació i actuació amb el personal, usuaris/es i FGC en cas de detectar-se 
una persona amb COVID19 (entre d’altres indicades a l’Annex 1).  

• És coneixedor/a del possible risc de contagi per la pròpia naturalesa de les activitats al seu centre i 
a les instal·lacions de FGC, atès que implica un contacte proper dels/de les participants i no es pot 
garantir un risc nul de transmissió, tot i usar tots el mitjans de protecció disponibles. 

 
I perquè així consti, i en prova de conformitat i d’haver entès la informació facilitada, signa el present 
document a el dia ____ de ____ del 2020 
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ANNEX 1: 

PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES I ORGANITZATIVES A APLICAR PER 

TREBALLADORS D’EMPRESES EXTERNES A FGC 
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