Annex I
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/na _______________________________ amb NIE ___________________________
i estudiant de la titulació_____________________________ de l’Escola/Facultat_______

DECLARO
Que soc coneixedor/a, i em comprometo a seguir les mesures de protecció implantades a la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en vigència al curs 2020‐21, especialment les relatives
a:
1. Obligació de portar degudament posada la mascareta higiènica o quirúrgica en
l’accés a qualsevol instal∙lació ubicada als Campus universitaris de la UPC, i en
qualsevol activitat organitzada per aquesta institució.
2. A seguir les indicacions mostrades en les retolacions dels diferents espais de la
facultat/centre i el campus, especialment pel que fa
a. Manteniment de distàncies de seguretat
b. Seguiment d’itineraris i recorreguts d’accés i sortida
c. Neteja de mans
3. A seguir les instruccions del professor o professora en l’aula, i específicament quan
aquestes vagin orientades a promoure accions de protecció i control de la pandèmia
provocada pel virus COVID. Es demanarà la màxima puntualitat i no es permetrà el pas a
l’aula un cop iniciada la classe.
4. A seguir les indicacions del responsable COVID de la UPC, i en especial del meu
centre/facultat, per a tot allò que faci referència al seguiment de mesures de protecció, i a
l’obligació de seguir la quarantena que estableixi la normativa vigent amb l’objectiu d’evitar
situacions de risc o de possible propagació de la pandèmia.
5. A seguir estrictament les mesures d’aïllament, i no assistir presencialment a espais de la
Universitat en cas de tenir simptomatologia, o haver tingut recomanació d’aïllament per
possible contacte o test positiu de PCR.
6. A mantenir‐me informat/da de les actualitzacions publicades a la web de la UPC i a les
webs de les autoritats sanitàries competents, en relació a les mesures de protecció que
pugui prendre la Universitat com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia.
7. Cas que em consideri persona de risc, consultaré al meu metge de capçalera la
conveniència
o no d’atendre la docència presencial i, si escau, les mesures específiques que he de tenir
en compte. El llistat oficial de malalties a tenir en compte es pot consultar a:
https://bit.ly/3m4OPVT
Alhora em comprometo a mantenir el centre/facultat, a través del responsable COVID, informat
de qualsevol novetat al respecte de la meva possible afectació o simptomatologia compatible
amb la COVID, i permetre l’intercanvi de dades personals entre els departaments de la
Universitat, i entre aquesta i el Departament de5 Salut o autoritat sanitàries competents, amb la
finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
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