MESURES COVID-19






Torns de màxim 2 hores. Es poden encadenar dos torns de dues hores sempre que es
faci un descans a l’aire lliure de 15 minuts, entre torn i torn.
Distància obligatòria d’1,5 metres.
Mascareta FPP2.
Rentat de mans cada 15 minuts amb gel hidroalcohòlic.
No presentar-se en el cas de tenir febre o símptomes relacionats amb Covid-19.

ACCEPTACIÓ REGULACIÓ COVID-19
I. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha publicat, en data 4 de juny de 2020, el document anomenat
RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE PERSONES VOLUNTÀRIES –
Adaptem l’activitat de Voluntariat a les noves fases del desconfinament i avancem cap
a la nova realitat on recomana que l’activitat de voluntariat es desenvolupi amb la
màxima protecció per a tots els participants, respectant en tot moment les directrius
relatives als elements de protecció individual, a les mesures d’higiene sobre el rentat de
mans i al distanciament físic per garantir la distància de seguretat.
En aquest sentit, amb l’acceptació de les condicions a continuació detallades es
manifesta expressa i inequívocament el següent:
a) Que, com a voluntari/ària he estat informat amb detall de les instruccions de les
autoritats sanitàries i dels riscos associats a l’activitat per tal de prendre les meves
pròpies decisions amb autonomia i responsabilitat.
b) Que, conec que FUNDACIÓ ONCOLLIGA reincorpora a persones voluntàries amb
paràmetres similars i assimilables als que utilitza per a la reincorporació de les
persones assalariades i amb les mateixes limitacions i garanties, tenint en compte
que els paràmetres de protecció, seguretat i formació, així com els de la reactivació
progressiva son més exigents per a l‘acció voluntària.
c) Que, he estat informat/da que el col·lectiu de persones vulnerables al COVID-19 i/o
amb patologies prèvies està actualment format per persones amb diabetis, malaltia
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i més
grans de 60 anys.
d) Que, he estat informat que la normativa general aplicable a la reincorporació de les
persones a l’activitat preveu que les persones vulnerables al COVID-19 també puguin
gaudir d’una major mobilitat pel territori i de la possibilitat de participar de les
trobades, sempre i quan la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, tot
mantenint rigoroses mesures de protecció.
e) Que, manifesto que no estic inclòs en el grup de persones vulnerables al COVID-19.
En funció de l’anterior, presto la meva conformitat a ser voluntari/ària per la
campanya “Posem-li pebrots al càncer” 2021 i conec i assumeixo els riscos que
aquesta decisió comporta, per haver estat informat dels mateixos.
f) Que, he estat informat que la normativa preveu que no podran gaudir d’una major
mobilitat pel territori les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de COVID-19.
g) Que, en cas que comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia,
contactaré immediatament amb la FUNDACIÓ ONCOLLIGA per tal de que s’apliquin els
dispositius de salut i, si escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos
laborals. En tot cas, em col·locaré una mascareta i abandonaré l’activitat fins que la
meva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
h) Que, he estat informat específicament en l’ús dels equips de protecció individual i en
les mesures d’higiene que cal atendre.

