
Fitxa de salut Casal d'Estiu 2021 Llavorsí

Ompliu  la  fitxa  de  salut  amb  totes  aquelles  dades  que  creieu  necessàries  que  ens  heu
d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de
juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat  de conformitat amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Nom i cognoms de l’infant:..........................................................................................

Impediments físics o psíquics: 

Indiqueu si el vostre fill o filla té algun impediment que hem de tenir en compte.

....................................................................................................................................

Malalties cròniques i/o al·lèrgies: 

Indiqueu si el vostre fill o filla té alguna malaltia crònica o recurrent que hem de tenir en 
compte. 

Indiqueu si té alguna al·lèrgia o intolerància i quines mesures hem de prendre.

....................................................................................................................................

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat: 

Indiqueu si el vostre fill o filla s’ha de prendre algun medicament indicant horaris i quantitats. 

El medicament l’heu d’entregar al director/a de l’activitat el primer dia en arribar.

....................................................................................................................................

Possible règim que escaigui: 

Indiqueu clarament si hi ha alguna cosa que el vostre fill o filla no pot menjar.

....................................................................................................................................

Informació de qualsevol altre qüestió que es consideri necessària:

Indiqueu qualsevol altre qüestió que considereu necessari que sapiguem.

....................................................................................................................................

COVID 19 - Requisits generals per a participar en les activitats

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del 
grup, com poden ser:

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 
14 dies anteriors.

• Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de 
confinament). Requisit per a la inscripció.



• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels 
serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, 
donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 
hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia 
compatible.

És obligatori adjuntar:  

Fotocòpia targeta sanitària de la Seguretat Social.

Nom i cognoms de qui firma:............................................................................................

Firma de la mare/pare o tutor/a i DNI

Data: En...................................a.........de ............................... de 2021.
 


