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Model de comunicació d'obertura i prestació de serveis d'atenció diürna
R/N:11327 / CS00017
1.- Model de comunicació:
Model de declaració responsable conforme el centre o servei compleix amb els criteris, recomanacions i mesures per operar en la fase de desconfinament vigent per a l'obertura presencial dels centres i serveis d'atenció diürna per a persones grans o amb discapacitat
Declaro, sota la meva responsabilitat  
1.
, amb 
, del qual en sóc titular, compleix les mesures, recomanacions, actuacions preventives,
pautes i criteris que estableix el document aprovat pel PROCICAT en data 3 de juny de 2020 (marcar segons correspongui):
2.
Que el servei esmentat compleix amb els criteris per passar a la fase de desconfinament i obertura presencial dels centres i serveis d'atenció diürna per a persones grans o amb discapacitat, i en concret, que hem adoptat les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i disposem dels mitjans adients per garantir-ho.
3.
Marcar, si escau, el següent punt:
I per tot això, em comprometo a mantenir el compliment de les mesures i recomanacions esmentades durant l'exercici de l'activitat.
Signatura
10/2013
Generalitat de Catalunya
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