
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

কভিড -১৯ ছাড়া অন্য শারীভরক  সমসযার কারনন্ 
 সু্কনে অন্ুপভিত থাকার জন্য আত্ম-ঘ াষন্া পত্র| 

Il/la sottoscritto/a আমি মিম্নে স্বাক্ষমিত ……………....................................................................................., 

nato/a a জন্মসহ্াি....................................................................................., il জন্মতামিখ........................., 

e residente in বততিাি ঠিকািা/রিমসম্নেন্স ...............................................................................................| 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

রে সন্তাম্নিি অমিিাবক মহম্নসম্নব (বা দামিত্বিত িক্ষণাম্নবক্ষিকািী মহম্নসম্নব আম্নেি) তাি িাি: 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..  

nato a জন্মস্হাি, …………………….…………………………………………………………….. il জন্মতামিখ ………………….. 

frequentante la classe অধ্যিিিত ক্লাস এবং শাখাি িাি...........................  

della scuola সু্কম্নেি িাি .............................................................................. 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 
COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

আভম অবগত ঘে, ঘে ঘকান্ ভমথযা ঘ াষণার ঘেনত্র  ন্াগভরক ও ঘ ৌজদাভর আইনন্র ধারা এবং 

তার কাে যভবভধ সম্পনকয, আভম অবগত ঘে ঘদনশর সকে সম্প্রদানের স্বািয সুরোে কভিড-19 

এর সংক্রমক ছভড়নে পড়া প্রভতনরানধ সকে ভন্েম ও বযবিাপন্ার প্রভত সম্মান্ করা এবং 

ভবনশষ সনেতন্তা খবুই গুরুত্বপণূ য| 

DICHIARA  

ঘ াষণা করভছ 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso 
NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:  

আিাি সন্তাি সামিতম্নস/সু্কম্নে রেম্নত পামিমি কািি  অিুপমিমতি সিিকাম্নে মিম্নে বমণ তত 

COVID-19 এি সম্ভাবয বা সম্নেহজিক রকাি েক্ষণ মেে িা: 

● febbre জ্বি (> 37.5 মেমি রসমিম্নিে) 

● tosse কামশ 

● difficoltà respiratorie শ্বাসকষ্ট 

● congiuntivite র াখ উিা 

● rinorrea/congestione nasale স্বমদত/িাক মদম্নি পামিম্নত পড়া 

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) গ্যাম্নরাইিম্নেস্টাইিাে/রপম্নেি সিসযা( বমিবমি 

িাব/বমি, োিমিিা) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) আকস্মিক িষ্ট হম্নি োওিা/ স্বাম্নদ 

পমিবততি আসা(অরুম /রবস্বাদ) 



● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) আকস্মিক িষ্ট হম্নি োওিা/ ঘ্রাি িা 

পাওিা(গ্ন্ধ িা পাওিা/ গ্ন্ধ কম্নি োওিা) 

● mal di gola গ্ো বযথা 

● cefalea িাথাবযথা 

● mialgia রপমশম্নত বযথা 
 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera 
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della 
riammissione al servizio/scuola.  

েমদ এই েক্ষণগুমে থাম্নক, অমিিাবকম্নদি অবযশই একজি ম মকৎসম্নকি সাম্নথ রোগ্াম্নোগ্ কিা উম ত 

(আপিাি সন্তাম্নিি মশশু মবম্নশষজ্ঞ বা রজিাম্নিে োক্তাি ), সু্কম্নে পিাম্নিাি আম্নগ্ ম মকৎসম্নক বা 

মবম্নশষম্নজ্ঞি পিািশ ত অিুোিী প্রম্নিাজিীি মক্লমিকাে পিীক্ষা িাধ্যম্নি মিস্মিত হম্নত হম্নব এবং প্রিািপত্র  

মিম্নি রেম্নত হম্নব. 

 

Luogo e data িাি এবং তামিখ                                                   Il genitore  সাক্ষি অমিিাবক বা 

(o titolare della responsabilità genitoriale)                    

(অমিিাবম্নকি দামিম্নত্বিত িক্ষণাম্নবক্ষিকািী)  


