The Sail Training Association Poland

DATA WYPEŁNIENIA …………………………….
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA COVID-19
Ankietę wypełnia uczestnik rejsu na SY GEDANIA nr rejsu …../……..

Nazwisko ………………………………………………….. Imię ………………………………………………………..
/wypełnij drukowanymi literami/

Ankietę wypełnia się w celu sprawdzenia, czy Twój pobyt na statku nie zagraża Twojemu
bezpieczeństwu oraz pozostałych uczestników rejsu.
1. Czy w ciągu ostatnich 10 dni występują u Ciebie objawy takie jak: katar, kaszel, podwyższona
temperaturę ciała lub gorączka, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej, utrata
węchu lub odczucia smaku?
TAK NIE
2. Czy jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny?
TAK NIE
3. Czy wciągu ostatnich 14 dni miałaś/miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub skierowaną do izolacji ?
TAK NIE
4. Posiadam negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2 (antygenowy lub
RT-PCR) wykonany w okresie 48 godz. od momentu wyniku tego testu do zamustrowania na
pokład żaglowca?
TAK NIE
5. Posiadam pozytywny test zidentyfikowanych przeciwciał anty-SARS-COV-2(serologiczny )
TAK NIE
6. Posiadam zaświadczenie o odbytym szczepieniu przeciw CORONA ?
TAK NIE
Ponadto jestem świadom/a ryzyka, że pomimo wprowadzonych obostrzeń i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych podczas trwania rejsu może dojść do zakażenia COVID – 19. W przypadku
wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia, zdaję sobie sprawę, że zostanę skierowany/a na 14dniową kwarantannę. W sytuacji zarażenia nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji i roszczeń do
organizatora rejsu, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego
z panującej obecnie pandemii
………………………………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika
UWAGA:
1. Ankietę przechowuje kapitan przez 30 dni od daty wypełnienia. Po tym czasie ankietę należy zniszczyć w sposób
trwały i uniemożliwiający odczytanie zawartej w niej informacji.
2. Ankieta może być udostępniona odpowiednim służbom w celu przeciwdziałania rozszerzania się epidemii COVID19 tylko w przypadku stwierdzenia wystąpienia wirusa na pokładzie jachtu bądź też u któregoś z uczestników.
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