
 

 

 

ANNEX COVID-19 

La pandèmia del SARS-CoV-2 (en endavant, COVID-19) ha tingut un gran impacte en 
tota la societat i especialment en l’àmbit educatiu, obligant a replantejar el sistema i els 
hàbits d’ensenyament. ESCOLA SALUT I ESPORT, SL (en endavant “EUSES”) ha 
elaborat un Pla de Contingència que preveu les actuacions a realitzar i les mesures de 
coordinació necessàries per tal de contenir la crisi sanitària, i als anteriors efectes 
informa al seu alumnat, qui accepta: 

(1)  EUSES al llarg del curs acadèmic 2020-2021, es reserva el dret a aplicar aquelles 
mesures organitzatives necessàries per garantir la seguretat i salut de tot el seu personal 
i de l’alumnat, en conformitat amb la legislació que en cada moment es trobi vigent, les 
directrius marcades per els organismes competents en les matèries de Sanitat i 
Educació / Universitats, així com amb les mesures que es considerin convenients i 
oportunes des de Direcció. 

Concretament, en qualsevol moment, la formació (teòrica i pràctica) presencial pot ser 
substituïda per la formació a distància, o una combinació de les dues. 

(2) Durant el curs acadèmic 2020-2021 està totalment prohibit acudir a les instal·lacions, 
o a les pràctiques, a aquelles persones que tinguin simptomatologia compatible de 
COVID-19, així com aquelles es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en 
període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada de COVID-19 en els 14 dies anteriors.   

(3) Les persones que formin part d’un grup especialment vulnerable (diabetis, malaltia 
cardiovascular, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament actiu, 
insuficiència renal crònica, immunodepressió, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat 
mòrbida, majors de 60 anys i embaràs) hauran de ser especialment curoses amb 
l’aplicació de mesures de protecció, i haver estat valorat el seu retorn pel seu metge de 
referència 

Per qualsevol dubte en la implementació de les mesures de prevenció preses per 
EUSES es podrà utilitzar el canal de comunicació habilitat al respecte: 
covid19@euses.cat 

Amb la firma d’aquest annex, jo ____________ , proveït de DNI _____________ 
accepto les condicions de prevenció COVID-19 preses per EUSES i em comprometo a 
fer-les efectives. 

Girona, ________________de 2020. 

 

(Firma) 


