DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________, posesor/posesoare al/a
actului de identitate cu seria ________, nr. _________________, declar pe proprie răspundere că sunt
apt/ă din punct de vedere medical pentru efort fizic în vederea participării la Maratonul Internațional Sibiu
2020, la cursa _______________________________.
În contextul epidemiei de SARS COV 2, după ce am luat la cunoștintă faptul că furnizarea de informații false
și/sau incomplete, către organizația dvs., poate duce la îmbolnavirea și/sau decesul altor persoane, precum
și faptul că declarația subsemnatului/ei poate să conducă la următoarele consecințe:




Condamnarea penală a subsemnatului/ei, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și sancționate de
Codul Penal al României, precum și orice alte infracțiuni prevăzute de legi speciale, care ar putea
rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului și/sau din declarații incomplete, CU PEDEPSE
LA ÎNCHISOARE DE PÂNĂ LA 15 ANI;
Suportarea, de către subsemnatul/a, a tuturor pagubelor și cheltuielilor cauzate unității sanitare ca
urmare a perturbării activității din măsuri de carantină sau orice alte măsuri care se vor impune
generate de răspândirea SARS COV 2;

A. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României, privind
declarațiile neadevărate, următoarele:

 În ultimele 14 zile, nu am călătorit în străinătate în alte state decât cele exceptate de la aplicarea
măsurilor de carantină/izolare (zona verde).

 În ultimele 14 zile, nu am avut simptome specifice infectării cu virusul SARS COV 2 (Ex: Cele mai
frecvente simptome: febră, oboseală, tuse seacă; alte simptome care pot fi prezente: dureri de cap,
congestie nazală, dureri de gât, diaree, etc.);

 Nicio rudă de-a mea, până la gradul 4 inclusiv (copii, părinți, bunici, frate, soră, unchi, mătușă, nepot,
văr) 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 alte state decât cele exceptate de
la aplicarea măsurilor de carantină /izolare (zona verde), în această perioadă și nu prezintă simptome
specifice infectării cu virusul SARS-COV 2.

 Nu am cunoștiință să fi intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate, cu persoane
diagnosticate cu COVID 19, cu persoane care s-au aflat în contact cu persoane diagnosticate cu
COVID 19, cu persoane care prezintă simptomatologie specifică infectării cu SARS COV 2, cu
persoane care au fost plasate în carantină sau sunt suspecte a fi infectate cu SARS COV 2, în ultimele
14 zile.
B. Alte mențiuni:
Data,

Semnătura,

