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Declaració responsable per a la vacunació contra la COVID-19 de convivents de professionals sanitaris 
 
Declaració responsable per a la vacunació contra la COVID-19 de convivents de professionals sanitaris 
Declaració responsable per a la vacunació contra la COVID-19 de convivents de professionals sanitaris 
Dades del/de la convivent del/de la professional sanitari/ària
Dades del/de la convinent del/de la professional sanitari/ària
Dades del/de la convinent del/de la professional sanitari/ària
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Identificació del tractament: registre de vacunació de Catalunya.
Responsable del tractament: Departament de Salut. 
Finalitat: prevenir i controlar les malalties infeccioses transmissibles i els brots epidèmics, en el marc de la vigilància de la salut pública, mitjançant la recollida de les dades per a la planificació de l'estratègia vacunal i de les actuacions vacunals de tots els centres de vacunació de Catalunya, amb la identificació de les persones destinatàries de les vacunes i les dades relatives a la seva administració i, si escau com en el cas concret de la COVID-19, també les dades per les quals no s'ha administrat i les seves causes. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament de les vostres dades, amb la presentació d'un escrit adreçat al Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional sobre aquest tractament.
 
 
 
 
 
Declaro, sota la meva responsabilitat, el següent:
1. Que totes les dades facilitades són correctes.
2. Que no m'he vacunat, ni he iniciat la vacunació ni disposo de cita prèvia per vacunar-me contra la COVID-19.
3. Que soc convivent d'un professional sanitari vacunat que treballa en primera línia d'atenció a la COVID-19 segons les indicacions establertes pel Departament de Salut i el centre on treballa el professional sanitari amb el qual convisc.
4. Que tinc entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos).
5. Que no he patit la COVID-19 (infecció per SARS-CoV-2) en els darrers sis mesos.
 
 
Declaro, sota la meva responsabilitat, el següent:1. Que totes les dades facilitades són correctes.2. Que no estic vacunat, ni he iniciat la vacunació ni disposo de cita prèvia per vacunar-me contra la COVID-19.3. Que soc convivent d'un professional sanitari vacunat que treballa en primera línia d'atenció a la COVID-19 segons les indicacions establertes pel Departament de Salut i el centre on treballa el professional sanitari amb el qual convisc.4. Que tinc entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos).5. Que no he patit la COVID-19 (infecció per SARS-CoV-2) en els darrers sis mesos.
Declaro, sota la meva responsabilitat, el següent:1. Que totes les dades facilitades són correctes.2. Que no estic vacunat, ni he iniciat la vacunació ni disposo de cita prèvia per vacunar-me contra la COVID-19.3. Que soc convivent d'un professional sanitari vacunat que treballa en primera línia d'atenció a la COVID-19 segons les indicacions establertes pel Departament de Salut i el centre on treballa el professional sanitari amb el qual convisc.4. Que tinc entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos).5. Que no he patit la COVID-19 (infecció per SARS-CoV-2) en els darrers sis mesos.
1. Tots els ciutadans que ja hagin començat el procés de vacunació, hauran de rebre la segona dosi en el mateix lloc.
2. Es recorda que totes les persones a partir dels 16 anys tenen disponible el sistema de soŀlicitud de cita prèvia per a la vacunació a través de https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.
 
 
 
. Tots els ciutadans que ja hagin començat el procés de vacunació, hauran de rebre la segona dosi en el mateix lloc.2. Es recorda que totes les persones a partir dels 16 anys tenen disponible el sistema de soŀlicitud de cita prèvia per a la vacunació a través de https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.
. Tots els ciutadans que ja hagin començat el procés de vacunació, hauran de rebre la segona dosi en el mateix lloc.2. Es recorda que totes les persones a partir dels 16 anys tenen disponible el sistema de soŀlicitud de cita prèvia per a la vacunació a través de https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.
A011-V01-21 Declaració responsable sobre la custòdia i l'ús de vacunes contra la COVID-19

Josep Raich
Normal.dotm
jraich@gencat.cat
2
Microsoft Office Word
03/11/2010 14:08:00
07/04/2021 
04/11/2010 12:59:00
0
3
814
4450
4
SPL
41383
134
97
5301
07/04/2021 10:59:00
	BotónRestablecer1: 
	BotónImprimir1: 
	HojaActual: 
	NúmeroHojas: 
	Nom i cognoms: 
	data: 
	Professional sanitari amb qui conviu: 
	Signatura: 
	TIS: 
	Telèfon de contacte: 
	NIF: 
	Servei o unitat de treball: 
	Nom del centre de treball: 
	Categoria professional: 
	Telèfon de contacte: 
	Centre sanitari de/de la professional sanitari: 



