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“PREVENÇÃO PANDEMIA COVID19”
Compromisso/Termo de Responsabilidade
(Menores de idade)

Como é do conhecimento geral, para que a prática desportiva decorra com a maior segurança
possível, é necessário que todos os agentes desportivos envolvidos cumpram medidas de
prevenção do vírus COVID19. Como não será permitida a prática de Esgrima por quem tenha
sintomas do vírus solicitamos que preencha esta declaração de compromisso:
Eu, _________________________________________________ (nome Enc. Educação),
Identificação Civil nº______________________ Encarregado de Educação do atleta
__________________________________________________ (nome atleta), Identificação Civil
nº _________________ declaro que, tomei conhecimento das medidas de prevenção adotadas
pelo clube ________________________ e pela Associação de Esgrima da RAM e comprometome a comunicar, de imediato, ao clube/treinador, caso se verifiquem as seguintes situações:
- o meu Educando venha a ser caso positivo de COVID19;
- o meu Educando faça parte de uma cadeia de contágio ou tenha estado em contacto com caso
confirmado ou suspeito de COVID19;
- o meu Educando verifique sintomas semelhantes ao COVID19;
- o meu Educando tenha algum tipo de doença respiratória ou seja doente de risco.
Responsabilizo-me, também, pela conduta comportamental do meu Educando no cumprimento
das medidas de prevenção impostas pelo IASaúde, SRSPC, Associação de Esgrima RAM e Clube
Desportivo onde pratica esgrima.
Monitorizarei ou aceito a monotorização dos sinais e sintomas do meu educando,
nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, quer em
contexto de treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e
competição.
Aceito submeter o meu educando a todos os testes e exames laboratoriais que forem
determinados pela equipa médica do clube, associação regional, federação ou pelas autoridades
de saúde.

Data: ___/ ____/ _____
Assinatura: __________________________________________________

