Declarație pe proprie răspundere
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu coronavirus (SARS COV-2)
Subsemnatul(a) ………………………………………………………………….., domiciliat(ă) (reședința actuală) în localitatea/
orașul ……….. ………………………………………….., Adresa: ……………………………………………………..…………………………….. ,
CNP: ………………………………, în calidate de angajat/ vizitatorl Opal S.A punct de lucru Hotel Opal
După ce am luat la cunoștință că furnizarea de informații false și/ sau incomplete, către Opal S.A, poate
conduce la următoarele consecințe:
 Condamnarea penală a subsemnatului la închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.
326 privind falsul în declarații și art. 352 – privind zădărnicirea combaterii bolilor, sancționate de Codul
Penal al României, precum și orice altă infracțiune prevăzută de Codul Penal sau legi speciale care ar
putea rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului și/ sau din declarații incomplete
A. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute în Codul penal al României, privind declarațiile
neadevărate, următoarele:
în ultimele 14 zile, nu am călătorit în străinătate, în zonele de risc (roșie sau galbenă) conform listei
puse la dispoziție de Institutul Național de Sănătate Publică și actualizată la zi.
Nu am rude (copii, părinți, bunici, frate, soră, unchi, matușă, văr, nepot) și nici soțul/ soția/
concubinul/ concubina sau orice altă persoană cu care locuiesc sau cu care am intrat în contact în ultimele 14
zile, nu au călătorit în străinătate în această perioadă în zonele de risc (roșie sau galbenă) conform listei puse la
dispoziție de Institutul Național de Sănătate Publică și actualizată la zi.
Nu am cunoștință să fi intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate în această
perioadă în zonele de risc (roșie sau galbenă) conform listei puse la dispoziție de Institutul Național de Sănătate
Publică și actualizată la zi, cu persoane diagnosticate cu SARS COV 2 sau cu persoane care s-au aflat în contact
cu persoane diagnosticate cu SARS COV 2 în ultimele 14 zile.
B. Alte mențiuni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Subsemnatul/a mă oblig ca în cazul în care, după semnarea acestei Declarații pe proprie răspundere, voi intra
în contact cu persoane despre care cunosc că au călătorit în străinătate în zone de risc (roșie sau galbenă),
conform listei actualizate, să nu mai intru în contact cu angajați, colaboratori sau contractori ai OPAL S.A,
conștient fiind de consecințele ce se pot produce în acest caz, urmând să întreprind și să respect toate măsurile
ce vor fi luate de organele abilitate, la acel moment.
Prin prezenta declar că sunt de accord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze cu
respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Unuiunii
Europene pentru aprobarea normelor privind protectia în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal.
Data: ………………………….

VIZITATOR: ………………………………………………..
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