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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

În scopul prevenirii și combaterii infecțiilor cu SARS-COV2 
 

Art.1. Declar că înțeleg pe deplin consecințele declarației mele și că prin semnarea acesteia sunt de acord și pe deplin 
conștient că, în cazul în care cele declarate nu corespund adevărului sau sunt false și/sau incomplete, voi suporta 
toate consecințele asumate din prezenta. În contextul epidemiologic actual (COVID-19), înțeleg că pot fi expus(ă) 
riscului de contaminare, în orice situație, inclusiv prin prezența mea. 

Art.2. Declar că sunt în totalitate de acord cu măsurile prezentate în Procedura privind prevenirea infectării cu 
SARS-COV2 și că voi accepta deciziile impuse de acestea. 

Art.3. Subsemnatul(a) _______________________________________________, identificat cu CI, seria _____, 
nr.____________, CNP__________________________, cu domiciliul în________________________, 
str.________________________________, nr. __________, bl._______, Sc. _______, ap. _______, 
județul_____________________, în calitate de participant la cazare și masă la Fundația Tabor, cunoscând 
prevederile art. 326 Cod penal privind falsul de declarații, declar pe propria răspundere că: 

 DA NU 

1 Un membru de familie a fost diagnosticat cu SARS-COV2/COVID-19   

2 Am intrat în contact cu persoane diagnosticate cu virusul SARS-COV 2/COVID-19  în ultimele 14 zile.   

3 
Am intrat în contact cu persoane cărora li s-a impus izolarea la domiciliu sau carantină de către 
autoritățile abilitate 

  

4 Am vizitat zone în care există focare de infecție cu SARS-COV2/COVID-19   

5 Un membru de familie a fost spitalizat în ultimele trei săptămâni   

Am avut unul dintre următoarele simptome COVID-19   

6 Febră   

7 Tuse   

8 Respirație greoaie/dificultăți în respirație   

9 Durere în gât   

10 Pierderea gustului / mirosului   

11 Frisoane   

12 Greață, diaree, vărsături   

13 Dureri musculare   

 
Art.4. Subsemnatul/a sunt de acord că prezenta declarație este valabilă până la momentul la care orice fel de 

împrejurare este în măsură să schimbe cele declarate. 
Art.5. În situația în care se modifică cele declarate prin prezenta, subsemnatul/a mă oblig să aduc la cunoștința 

conducerii Fundației Tabor modificările survenite și să întrerup orice contact în incinta fundației, conștient fiind de 
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consecințele ce se pot produce în acest caz, urmând să întreprind și să respect toate măsurile ce vor fi hotărâte de 
organele abilitate, la acel moment.  

Art.6. Subsemnatul/a declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare – Regulamentul (UE) 2016/67 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, precum și cu legislația națională în materie. 

Art.7. Prin prezenta atest faptul că mi s-a pus la dispoziție PROCEDURA INTERNĂ PRIVIND PREVENIREA 
INFECTĂRII CU SARS-COV2 și că înțeleg faptul că aceasta conține informații importante legate de regulile de 
igienă, de protecție și organizare internă, reguli pe care trebuie să le cunosc și să le respect, fiindu-mi aplicabile. 

 

PROCEDURA INTERNĂ PRIVIND PREVENIREA INFECTĂRII CU SARS-COV2 
 
1. Înainte de sosire în incinta Fundației Tabor: dezinfectarea tuturor spațiilor, spălare cu detergent și substanțe 

avizate și clătire repetată cu apă potabilă. 
2. Măsurarea temperaturii: în fiecare dimineață pe toată perioada sejurului, precum și la sosirea în incintă, se măsoară 

obligatoriu fiecărei persoane prezente temperatura cu termometre digitale, fără contact. Dacă temperatura este de 
37,3 C sau mai mare, se va repeta măsurarea temperaturii peste 2-4 minute. În cazul în care termometrul indică 
aceeași temperatură, persoana respectivă va fi nevoită să părăsească incinta Fundației Tabor. 

3. Identificare simptome: în cazul în care o persoană este identificată cu vreunul din simptomele de COVID 19 
prezentate în tabelul de mai sus, această persoană va fi nevoită să părăsească incinta Fundației Tabor. 

4. Distanțare fizică: distanțarea fizică de minim 1,50 m între fiecare două persoane este obligatorie în orice spațiu 
închis din incinta Fundației Tabor. Capela, precum și orice altă Sală în care se vor desfășura activități vor fi 
amenajate astfel încât să fie asigurată o distanțare fizică de minim 1,50 metri între participanți. Se va interzice total 
contactul fizic: îmbrățișări, salutul prin strângerea mâinii, sărutul etc. În Capelă familiile vor sta grupat, fiecare familie și 
persoană va păstra același loc în Capelă pe întreaga perioadă, iar între grupurile de familii se va păstra distanța 
prevăzută.  

5. Purtarea măștii individuale de protecție: masca individuală de protecție este OBLIGATORIE în orice spațiu închis 
comun indiferent de activitatea desfășurată (capelă, holuri, toalete, etc.). 

6. Dezinfectarea și spălarea pe mâini: dezinfectarea și/sau spălarea pe mâini este obligatorie atât la intrarea cât și la 
ieșirea din orice spațiu închis comun indiferent de activitatea desfășurată (capelă, holuri, toalete, etc.). Soluțiile 
dezinfectante (pe bază de alcool de minim 70%) sunt amplasate la intrarea în orice spațiu închis comun (capelă, 
holuri, toalete, etc.). 

7. Curățenia și dezinfectarea spațiilor: grupurile sanitare, precum și holurile, sala de mese se dezinfectează cu 
produse avizate, în fiecare 4 ore, de către personalul Fundației Tabor. 

8. Servirea mesei: este interzisă servirea mesei în interiorul restaurantului. Personalul Fundației Tabor va asigura 
servirea mesei pe terasa restaurantului cu o capacitate de 40 de locuri. Servirea mesei se va realiza în serii de minim 
40 de persoane cu o durată de maxim 3o de minute fiecare serie. Între fiecare două serii se va asigura de către 
personalul Fundației Tabor dezinfectarea spațiilor de servire a mesei. În cazul în care vremea permite se poate 
organiza servirea mesei și în curtea neacoperită. La fiecare masă vor putea sta maxim 4 persoane, cu excepția 
familiilor cu un mai mult de 4 membri. Fiecare persoană își va păstra același loc la masă pe întreaga perioadă a 
desfășurării taberei. 

9. Alimente personale: este interzis consumul de alimente în cameră. În cazul în aveți alimente acestea se vor pune în 
frigiderele aflate pe holuri, obligatoriu în pungi cu numele și prenumele înscrise pe acestea. 

10. Activitate sportivă / recreativă: se interzic activitățile care presupun contact fizic sau atingerea obiectelor de joc de 
mai multe persoane. 

11. Părăsirea taberei: plecare din tabără presupune imposibilitatea reîntoarcerii în tabără. Orice persoană care va dori să 
iasă din incinta taberei își va asuma decizia de a nu mai putea reveni. 
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