
 

* Demanem el número de telèfon per poder contactar amb vostè en cas de detectar-se un cas positiu de COVID-19 
en la instal·lació. 

 

 
 

 

Mercabarna és una organització considerada servei  essencial, per aquest motiu i amb la finalitat 

de prevenir la propagació de l'COVID-19 i reduir el risc d'exposició, li demanem la realització 

d'un petit qüestionari. La seva participació és important per ajudar-nos a mantenir les mesures 

preventives establertes, per a la seva protecció i la del personal de Mercabarna. Agraïm la seva 

col·laboració.  

Jo, _________________________________________________, amb DNI. ________________, 

faig la següent declaració responsable. 

Empresa i telèfon de contacte:_____________________________________________________ 

Segons els col·lectius vulnerables a la Covid-19, establerts pel Ministeri de Sanitat,  

▪ Declaro que pertanyo al col·lectiu de les persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la 

hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, 

immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, 

obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs, majors de 60 anys. 

 

SI  

NO  

Simptomatologia Covid-19: febre, tos, sensació de manca d'aire. En alguns casos també pot 

haver disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, debilitat general, 

diarrea o vòmits. S'han observat també lesions diverses a la pell, el pit o als dits de les mans i 

peus, generalment en nens i adolescents. 

 (Font: Ministeri de Sanitat: Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus (COVID-19), 

07.05.2020). 

Declaro responsablement que no presento simptomatologia compatible amb la Covid-

19  

Declaro responsablement no haver conviscut ni haver estat en contacte amb persones 

a mb símptomes de Covid-19 durant els darrers 14 dies.  

Em comprometo a seguir les mesures preventives sanitàries establertes per 

Mercabarna 

Em comprometo a avisar a Mercabarna i a les autoritats, si es presenta 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant la meva estada a les seves 

instal·lacions. 

 

Vinc a veure a: ______________________________________________________________ 

Motiu de la visita:____________________________________________________________ 

Data i signatura:  

Hora: ________ 


