
DECLARACIO RESPONSABLE EN RELACIO AL CRIBATGE 
AMB TEST D’ANTIGEN PER AL COVID-19

Declaro sota la meva responsabilitat:

 Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que
accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desen-
volupament de l’activitat laboral.

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció per a la Covid-19 i
que autoritzo a fer una prova d’antigen per detecció de la Covid-19 (mitjançant l’obtenció
d’una mostra del nas amb un bastonet).

 Que autoritzo a que la meva empresa sigui informada del resultat de la meva prova per
part de PIMEC o KWANBARCELONA.

 Que en cas que la prova d’antigen tingui un resultat positiu (presència del virus de la
Covid-19) em comprometo a fer-me un PCR de confirmació a través del servei de preven-
ció que indiqui la meva empresa i a realitzar, amb caràcter immediat i seguint les recoma-
nacions de les autoritats sanitàries, el període de quarantena.

 En cas que la PCR confirmi el resultat positiu, autoritzo al servei de prevenció que hagi
realitzat aquesta prova a posar-ho en coneixement del Departament de Salut.

Que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents:

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat.

 Que informaré sobre qualsevol variació del meu estat de salut compatible amb la simpto-
matologia Covid-19 mentre duri l’activitat laboral, així com de l’aparició de qualsevol cas
de Covid-19 en el meu entorn familiar.

Nom i cognoms

DNI/ targeta sanitària

Signatura

Data Localitat

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya
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