Chestionar Covid-19 / Covid-19 Questionnaire
Data / Date _____________________________________________
Nume / Name ______________________________________________
1. Aveți temperatură mare (37,3* C sau mai mare) și / sau o tuse continuă și dificultăți de
respirație? Bifați răspunsul.
Do you have a high temperature (37.3* C or higher) and / or a continuous cough and difficulty
breathing? Check the answer.
DA / YES

NU / NO

2. Ați primit diagnostic confirmat pentru Covid-19 în ultimele 14 zile? Bifați răspunsul.
Have you received a confirmed diagnosis for Covid-19 in the last 14 days? Check the answer.
DA / YES

NU / NO

3. Locuiți cu / ați luat contact cu cineva care a primit un diagnostic confirmat pentru Covid-19
în ultimele 14 zile? Bifați răspunsul.
Have you lived with / contacted someone who has received a confirmed diagnosis of Covid-19 in
the last 14 days? Check the answer.
DA / YES

NU / NO

Dacă răspunsul este “NU“ la toate întrebările, sunteți așteptat să participați la eveniment.
If the answer is "NO" to all questions, you are expected to attend the event.
Dacă răspunsul este “DA“ la cel puțin o întrebare, vă rugăm să NU participați la eveniment.
If the answer is "YES" to at least one question, please do NOT attend the event.
Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a vă
exprima ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS și organizator. Datele
personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării acestui eveniment și vor fi gestionate de către organizator în
conformitate cu politica Federației Române de Automobilism Sportiv.
According to Regulation 2016/679 / EU on the protection of personal data, we are requested to express to you the
AGREEMENT REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA by FRAS and organizing. The personal data collected are
processed exclusively for the purpose of this event and will be managed by the organizer in accordance with the policy of the
Romanian Sports Motoring Federation.

Semnătura / Signature _________________________________________________________________

