
 

 

 
CONFORMITAT D'INCORPORACIÓ VOLUNTÀRIA 

 
Després de la publicació de la RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el context 
de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19, dels centres i recursos dirigits a persones amb diversitat 
funcional i problemes de salut mental, en funció de la qual es reprén l'activitat en els Centres d'Atenció 
Diürna de IVASS 

 
 

D/ DONYA (nom i cognoms)  amb DNI (núm.), usuari/a del centre (ocupacional/de dia, nom)  de IVASS 
 
 
D//DONYA (nom i cognoms) amb DNI  (núm.),  com a representant legal/guardador de fet de D/  DONYA 
(nom i cognoms amb DNI (núm.),  usuari/as del centre (ocupacional/de dia, nom) de IVASS 
 
 
manifesta 
 
 1. Que des del centre li han informat que es reinicia l'activitat, que la reincorporació al mateix en aquests 
moments és voluntària, i no fer-ho no suposa la pèrdua de la plaça que ve ocupant en el recurs. 
 
2.  Que accepta incorporar-se de manera voluntària al centre d'atenció diürna del qual és usuari/a, el dia 
(el centre ha de posar el dia tornada). 
 
3. Que accepta complir les normes i mesures higiènic-preventives necessàries per a garantir la seua 
seguretat i la de totes les persones que acudeixen al recurs, usuaris/as i treballadors, tant les establides 
per les normatives en vigor com les reflectides en la Guia de Bones Pràctiques que li fem lliurament per 
a la *reincoporación. 
 
4. Que s'és conscient i assumeix el risc, que malgrat les mesures adoptades per IVASS per a evitar la 
propagació i contagi, existeix la possibilitat de contagi per COVID-19 per contacte amb altres persones a 
través de situacions que no puga controlar el personal de IVASS. 
I en prova la meua conformitat, signe el present document 
 

, a       de                     de 202 

 

 

Fdo. Usuari/a                                                                   Fdo pare/mare-Tutor/a -cuidador/ habitual 

 
 
 

Fdo: Direcció del Centre 
 
 

“La información contenida en esta ficha y, en su caso, en cualquier documento o fichero adjunto a la misma, son de carácter privado y confidencial siendo para uso exclusivo del INSTITUTO 
VALENCIANO DE ATENCIÓN SOCIAL-SANITARIA (IVASS) y su personal autorizado, sin perjuicio de su consulta por el propio interesado, su representante legal o los profesionales sanitarios 
externos que puedan prestar su asistencia sanitaria al interesado. Queda totalmente prohibido el uso, reproducción, divulgación o distribución de esta información, total o parcialmente, para 
cualquier finalidad distinta a la autorizada para la atención socio-sanitaria de la persona a la que hace referencia”. 


