
 
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 
CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENĂ APLICABILE 

ȘI DE ACCEPTARE A TESTELOR/EVALUĂRILOR  MEDICALE  
 

DATA ....../......../2020 
 
Nume, prenume............................................Numar telefon contact.................................. 
Reprezentant al clubului..................................................................................... 
 
 
1. Sunteți o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19 în ultimele 
14 zile? 
 DA     NU  
2. Ati avut o calatorie internationala in ultimele 14 zile? 
 DA     NU  
3. Ați participat în ultimele 14 zile la Conferințe/întruniri cu participare internațională sau alte 
activități inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane? 
 DA     NU  
4. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 sau cu suspiciune 
de infecție COVID-19? 
 DA     NU  
5. Sunteti cetatean /rezident in tari/zone cu transmitere comunitara extinsa a COVID-19? 
 DA     NU  
(precizaținumărul de zilescurse de la plecarea din zona până la 
momentulprezentării:...............zile) 
6. Ați efectuat testare COVID-19 ? ( inclusiv cand si cum) 
 DA     NU  
7. Ați prezentat unul dintre simptomele de mai jos în utimele 14 zile? 
 
Tuse DA     NU        NU ȘTIU  
Febră DA     NU        NU ȘTIU  
Dureriîngât DA     NU        NU ȘTIU  
Dificultățirespiratorii 
(scurtarearespirației)  

DA     NU        NU ȘTIU  

 
Datele si informatiile din prezentul chestionar corespund realitatii, iar la momentul completarii 
acestuia nu ma aflu sub incidenta niciunei masuri restrictive impuse de autoritatile nationale pe 
teritoriu roman si/sau al altor state in care am calatorit, precum : restrictii de tip carantina, 
autoizolare, parasirea domiciliului, statului. 
 
Din perspectiva legislatiei in materia datelor cu caracter personal, mai precis Regulamentul 
679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal("GDPR"), organizatorul competitiei actioneaza in calitate de operator cu privire la aceste 
date, in sensul in care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare. Datele colectate prin prezenta 
sunt folosite exclusiv in scopul de a respecta prevederile legale instituite de aparitia Covid 19. 
 
 
Semnătura ......................... 

 


