
Załącznik nr 1 

 

Dane dziecka (imię, nazwisko)         

................................................................................... 

 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego  

do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 

 
1. Zapoznałam/em się i zobowiązuję się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących  w szkole w trakcie epidemii COVID-19 podczas przebywania  

w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu. 

2. Jestem świadomy/a, ryzyka, iż  podczas pobytu w Szkole pomimo zastosowania 

procedur i środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub 

innymi drobnoustrojami.  

3. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników zajęć wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzin. 

4. W obecnej chwili  nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod 

tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, zmian skórnych ani nie wystąpiły u niego żadne 

niepokojące objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, 

katar, kaszel, ból brzucha, wysypka, rumień, zapalenie spojówek, nie miało ono 

styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy 

przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło  żadnych zabawek. 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły. 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w miejscu przyjmowania 

dziecka może znajdować się maksymalnie 1 opiekun  i 1 dziecko. Przez wzgląd na 

sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie. 

11. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów i pracowników 

szkoły, zgłoszenie się po  dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego  

pomieszczenia do izolacji w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby. 

12. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka 

rodziny zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną oraz zastosować się do podanych tam wytycznych. 

13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  

w przypadku zarażenia COVID-19. 

 

 

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

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

       (miejscowość, data)                                     (podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów



 


