Annex 9. Document de compromís de manteniment de
l’aïllament

Nom i cognoms ..........................................................................................................
NIF............................................................ CIP ...........................................................

MANIFESTO VOLUNTÀRIAMENT QUE M’HAN INFORMAT QUE:

1. Se m’ha diagnosticat de la COVID‐19, malaltia contagiosa i actualment puc contagiar aquesta
malaltia a altres persones.
2. Se m’ha indicat aïllament domiciliari fins que deixi de ser un risc per a la salut pública.
3. Si abandono l’aïllament abans de l’alta epidemiològica puc contagiar altres persones i la
malaltia pot esdevenir greu o mortal per a algunes persones.
4. L’incompliment de l’aïllament ha de ser sancionat, de conformitat amb el que disposa el
Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per
l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària
provocada per la COVID19.

EM DONO PER INFORMAT/ADA I EM COMPROMETO a mantenir l’aïllament en els termes
indicats anteriorment i fins a l’alta epidemiològica.

Localitat, …. d .… de 20.…
Signatura

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades
personals.
Responsable: Departament de Salut
Finalitat: L'intercanvi d’informació sanitària i vigilància epidemiològica a través de la comunicació entre la xarxa assistencial de Catalunya i els
serveis de vigilància epidemiològica, amb la finalitat de recollida, anàlisi, interpretació, recerca i difusió de la informació relacionada amb
l’aparició i l’extensió de malalties i problemes de salut i els seus determinants, per tal d’aconseguir‐ne el control efectiu i donar una resposta
ràpida davant d’alertes i emergències en salut pública.
Podeu exercir els vostres drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol∙licitar‐ne la rectificació o supressió, oposar‐vos al tractament i
sol∙licitar‐ne la limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l’adreça Travessera de les Corts, 131‐159 ‐ Pavelló Ave Maria –Barcelona o, en format
electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.
Per a consultar informació addicional, accedir al següent enllaç.
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