DECLARACIÓ RESPONSABLE en el marc del període acadèmic derivat de la
crisi per la covid-19 per al curs 2020-21 de la Universitat Rovira i Virgili i la
Fundació URV
Com a membre de la comunitat URV i FURV, assumeixo els valors de compromís social i
de benestar i salut que inspiren la vida universitària, recollits en els respectius codis ètics
i DECLARO QUE
PRIMER. Em comprometo a conèixer les mesures preventives i de protecció incloses en
el Pla de contingència de la URV i de la FURV, disponible a la web institucional, i a
respectar-les; en particular, les següents, referides al deure d’autoprotecció:
1. Prendre’m la temperatura cada dia abans de sortir de casa. En cas de
tenir dècimes per sobre de 37 graus, em quedaré a casa i contactaré
amb el meu centre de salut.
2. Portar posada degudament i en tot moment una mascareta higiènica
o quirúrgica, tant als espais oberts com tancats de les instal·lacions
de la URV i de la FURV.
3. En arribar a les instal·lacions de la URV i de la FURV, seguir les
indicacions sobre el manteniment de la distància física, la higiene de
mans, el seguiment d’itineraris i recorreguts d’entrada i sortida, i la
ventilació dels espais, si s’escau.
4. Tossir o esternudar amb la mascareta posada i/o tapant-me la boca
amb la cara interna de l'avantbraç i evitar tocar-me la cara, nas i ulls
abans no m’hagi rentat les mans.
SEGON. Conec el deure de registre diari dels meus contactes estrets i em comprometo
a informar el meu referent COVID-19 de la URV o de la FURV, quan m’ho demani, de les
persones de la comunitat universitària amb qui hagi estat en contacte estret (durant
almenys 15 minuts i a una distància inferior a 2 metres sense mascareta) i a seguir les
instruccions que em donin des de l’adreça covid19@urv.cat.
TERCER. Conec la recomanació de la URV i de la FURV d’utilitzar l’aplicació RadarCOVID
per rastrejar els contactes, i entenc la importància que té per aconseguir la traçabilitat
en cas que es comuniquin positius per COVID-19.
QUART. Conec la prohibició d’accedir als edificis i instal·lacions de la URV i de la FURV si
tinc simptomatologia compatible amb la COVID-19 o m’ha estat prescrita una prova PCR.
Si es dona aquesta darrera circumstància o els resultats són positius, em comprometo

a comunicar-ho a l’adreça COVID de referència del meu centre o Gerència, que m’han
facilitat.
CINQUÈ. Em comprometo a seguir les indicacions dels responsables acadèmics per
complir les mesures de seguretat inherents a la planificació de les assignatures i del curs
en la modalitat de docència mixta (per exemple, respectar els grups d’assistència, no
canviar els grups, etc.).
SISÈ. (només pels i les estudiants) Conec la prohibició d’enregistrar i de difondre
públicament per internet o per qualsevol altre mitjà les classes, les activitats avaluatives,
les revisions de les proves avaluatives i els materials docents sense l’autorització del
professorat.
Signatura,

Nom i cognoms:
Data:

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable
Finalitat
Drets

Informació
addicional

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, CIF Q9350003A
amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Gestionar les declaracions responsables en el marc del període acadèmic derivat de la crisi per la covid-19
per al curs 2020-21 de la Universitat Rovira i Virgili.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament,
mitjançant un escrit adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant
la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Declaració
responsable covid-19 curs 2020-21 i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat
a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s’hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV.
Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció
de dades personals a la direcció de correu electrònic del dpd@urv.cat.

