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DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMILIARS  

 

(Nom i cognoms) .................................................................................................................., amb el 

NIF/NIE .......................................................................... 

i familiar de l’estudiant (nom i cognoms) .......................................................................................... 

de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú,  

 

DECLARO 

Que conec i em comprometo a seguir les mesures de protecció implantades a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) amb vigència per al curs 2021-2022, especialment les relatives als 
aspectes següents:  

1. Portar posada la mascareta higiènica o quirúrgica en accedir a qualsevol instal·lació ubicada 
als campus universitaris de la UPC i en qualsevol activitat organitzada per aquesta institució. 
 

2. Seguir les indicacions dels rètols dels diferents espais dels centres i els campus, especialment 
pel que fa als aspectes següents  

 
a. Manteniment de les distàncies de seguretat. 
b. Seguiment d’itineraris i recorreguts d’accés i sortida. 
c. Neteja de mans. 
d. Respecte a la capacitat indicada dels espais. 

 
3. Seguir les indicacions del responsable COVID de la UPC i, en especial, del responsable del 

propi centre, per a tot allò que faci referència al seguiment de les 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. 
 

4. Seguir estrictament les mesures d’aïllament i no assistir presencialment a espais de la 
Universitat i en qualsevol espai d’activitats organitzades per aquesta institució, en cas de 
tenir símptomes o haver rebut la recomanació d’aïllament per possible contacte amb un cas 
positiu o per PCR positiu.  
 

5. Mantenir-me informat de les actualitzacions publicades al web de la UPC i als webs de les 
autoritats sanitàries competents, en relació amb les mesures de protecció que pugui prendre 
la Universitat com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia. 
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6. En el cas que em consideri persona de risc, consultaré el metge de capçalera si convé o no 

assistir presencialment als actes organitzats per la universitat i, si escau, consultaré les 
mesures específiques que s’han de tenir en compte.  

 
La llista oficial de malalties que cal tenir en compte es pot consultar a: 

 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ 
 

7. Mantenir informat el centre, mitjançant el responsable COVID, sobre qualsevol novetat 
respecte de la possible afectació o simptomatologia compatible amb la COVID, i permetre 
l’intercanvi de dades personals entre els departaments de la Universitat i entre la Universitat 
i el Departament de Salut o les autoritats sanitàries competents, amb la finalitat de facilitar 
la traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de casos. 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 1 d’octubre de 2021 


