DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
- PROFILAXIE CORONAVIRUS -

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................, declar pe
propria răspundere că NU SUNT infectat/infectată sau purtător/purtătoare al
virusului COVID-19 (CORONAVIRUS), că NU am intrat în contact cu persoane
infectate cu COVID-19 (CORONAVIRUS), că NU am călătorit recent în zonele
de risc: China, Asia de Sud-Est, Italia, Anglia, Spania, Elveţia, etc. (zone roşii
considerate de către oficialităţi) şi nici NU am intrat în contact cu persoane care
au călătorit recent în aceste zone si ca NU prezint sau NU am avut in ultimile 14
zile niciunul din simptomele din Chestionarul pentru identificarea suspiciunii de
infectie cu SARS-COV-2 de la Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in
Sanatate.
Mă oblig să anunţ în cel mai scurt timp posibil (dar nu mai mult de 2 zile)
eventualele modificări ale celor mai sus declarate.
De asemenea, declar că am fost informat cu privire la riscurile, posibilele accidente
şi complicaţii ale tratamentului stomatologic şi mi le asum, inclusiv riscul
contaminării cu agenţi patogeni, în condiţiile în care la nivelul cabinetului
stomatologic sunt asigurate toate mijloacele de protecţie a pacientului şi
pesonalului medical respectand toate normele medicale in vigoare.
Conţinutul art. 292 Cod Penal este următorul: „Declararea necorespunzătoare
adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la
care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.”
Conţinutul art. 145 Cod Penal este, în prezent, următorul: 'Prin termenul "public" se
înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte
persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea
bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de
orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.'
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