CIR CENTRE D'IMMERSIÓ ROSES, GRAN VIA 12, 17480 ROSES
NOM
COGNOMS
TELÈFON
ADREÇA ELECTRONICA
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Aquest qüestionari té com a objectiu tant informar-vos com ajudar-vos a detectar un possible risc.
Qüestionari abans de bussejar seguint les recomanacions del Departament Mèdic de la FEDAS.
SI

NO

Has tingut o sentit o algú del teu entorn:
Temperatura de mes de 38º C
Calfreds
Malestar
Fatiga severa
Malts de cap inhabituals
Mal de gola
Nas rajant o esputs
Pèrdua del gust o del olfacte
Pèrdua de gana
Dolors toràcics
Tos
Dificultat respiratòria o falt d'alè inhabitual
Dolors abdominals i/o diarees
Altres signes
Has estat:
Testat positiu per COVID-19?
En contacte proper* amb una persona positiva per COVID-19 o haver tingut
alguns signes anteriors?
*El contacte proper és una persona que, des de 24 hores abans de l'aparició dels símptomes d'un cas confirmat, ha compartit el mateix
lloc de vida o ha tingut contacte directe amb ell, cara a cara, a menys d'1un metre del cos o més de 15 minuts.

Si ja ets bussejador:
Titulació de busseig; Certificadora i nivell
Data del certificat mèdic
Assegurança de busseig; Asseguradora i data
Certifico la sinceritat de les respostes:
Data:

Signatura:

CIR CENTRE D'IMMERSIÓ ROSES, GRAN VIA 12, 17480 ROSES
NOM
COGNOMS
TELÈFON
ADREÇA ELECTRONICA
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
Aquest qüestionari té com a objectiu informar-vos sobre les mesures de protecció en front el risc de contagi
del la COVID-19 preses per l'empresa així com recollir la vostra conformitat i compromís de compliment en
l'aplicació de les mateixes.
Les mesures de protecció sanitària implantades segueixen els protocols i recomanacions de bones
pràctiques emesos per les principals instàncies sanitàries en el mon del busseig. Podeu llegir el document
complet (sol·licitant-lo per mail, a la nostra web). Fem extracte dels principals punts:
1. El client ha d'emplenar i signar la declaració responsable de salut relativa al COVID-19.
2. Sempre que sigui possible, les reserves es faran per correu electrònic a info@cir-roses.com
3. És obligatori l’ús de mascareta per accedir a l'interior de les instal·lacions i sempre que no sigui
possible mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Porteu la vostra pròpia mascareta.
4. Al centre d'immersió hi haurà, a disponibilitat dels clients, gel hidroalcohòlic en diversos punts.
5. Els locals i vaixell tenen l'aforament restringit. Cal respectar-lo.
6. Per aquest motiu, cal que només vinguin al centre d'immersió aquelles persones que han de fer
l'activitat, sense acompanyants que estiguin degudament preinscrits.
7. Hem implantat un sistema de neteja i desinfecció específic, la qual cosa implica mesures restrictives
d’accés i l'ús de les instal·lacions. Les indicacions concretes estaran penjades en cada zona.
8. En cas de dur equip propi, aquest s'haurà de netejar a casa.
Data:

Signat en senyal de conformitat:

