DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACCESUL IN HOTEL ROSER HOUSE PE
PERIOADA STARII DE ALERTA

1.Intre membrii familiei/grupului exista bolnavi de COVID-19 sau depistati pozitiv la testarea cu
SARS_coV2?
DA NU
2. Membrii familiei/grupului au interactionat in ultimele 14 zile cu persoane infectate de Coronavirus sau care
au prezentat simptomatologia specifica unui astfel de virus, sau cu o persoana care se afla in carantina
DA NU
3. Membrii familiei/grupului au avut in ultimele 14 zile una sau mai multe dintre urmatoarele simptome:
Febra

DA NU

Dificultatea de a inghiti

DA NU

Dificultatea de a respira

DA NU

Dureri musculare

DA NU

Tuse intensa

DA NU

Diaree

DA NU

Probleme acute de miros sau gust/lipsa acestora

DA NU

4. Accept ca personalul responsabil de permiterea accesului sa preia temperatura fiecarui membru al
familiei/grupului iar daca un mebru al familie/grupului prezinta o temperatura mai mare de 37.3 C sau alte
simptome mai sus mnetionate, accept ca personalul responsabil sa isi rezerve dreptul de a refuza primirea
familiei/grupului in incinta unitatii, in scopul protejarii clientilor existenti si a personalului.
5. Accept respectarea cu strictete a regulilor de igiena a mainilor, de distantare sociala si de folosire a
echipamentelor de protectie cand situatia o cere(manusi, masca, gel dezinfectant), impuse de Ministerul
Sanatatii pentru prevenirea infectarii cu SARS-COV-2 si am luat la cunostiinta ca masa se serveste doar in zone
deschise cu respectarea regulilor de mai sus.
6. Am inteles ca petrecerea timpului in spatiile comune inchise trebuie redusa la strictul necesar si ca trebuie
sa evitam formarea accidentala de grupuri spontane.
7. Cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii si art. 352 din Codul Penal cu
privire la zadarnicirea combaterii bolilor.
8. Eforturile echipei Roser House sunt concentrate pe a proteja oaspeti si personalul de o infectare cu Covid19. Facem tot posibilul sa implementam regulile stabilite de Ministerul Sanatatii si mInisterul Muncii, insa nu
putem garanta 100% ca procesele noastre de triaj sau servire sunt infailibile, de exemplu in cazul unor
vizitatori care sunt purtatori asimptomatici de Covid-19. Prin acceptarea acestui fapt intelegeti ca nu ne putem
asuma raspunderea pentru eventuala infectare a membrilor familiei/grupului Dvs care ar putea avea loc in
incinta hotelului.
NUME REPREZENTANT FAMILIE/GRUP

DATA

