Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka
dot. uczęszczania dziecka na półkolonie
w okresie trwania epidemii SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

1.

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko dziecka)

jest zdrowe, nie wykazuje żadnych objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle
mięśni, bóle gardła, duszności, biegunka i inne nietypowe) oraz że nikt z domowników nie przebywa
na kwarantannie ani w izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID19.
2. Oświadczam, że upoważnione przeze mnie osoby przyprowadzające i odbierające dziecko są
zdrowe, nie przebywają na kwarantannie ani w izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa SARSCoV-2 i choroby COVID-19.
3. Oświadczam, że wg mojej wiedzy dziecko, pozostali domownicy oraz osoby upoważnione nie miały
bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi lub przebywającymi na kwarantannie lub
w izolacji w ciągu ostatnich 10 -ciu dni.
4.

Oświadczam, że dziecko poza miejscem zamieszkania przebywa/nie przebywa*
w innych placówkach użyteczności publicznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać w jakich, np. szpital, szkoła, inne przedszkole itp. )

5. Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam,
że podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania koordynatora DEK Regnum
o wszelkich zmianach stanu faktycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.
6. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurami obowiązującymi w Domu EdukacyjnoKulturalnym Regnum.

Data złożenia oświadczenia

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

……………………………………………

…………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

I.

Zobowiązuję się do:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przekazywania koordynatorowi na bieżąco istotnych informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
Przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
Nie posyłania dziecka na półkolonie, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
Niezwłocznego odebrania dziecka z placówki po powiadomieniu przez wychowawcę, kierownika
lub koordynatora o pojawieniu się u dziecka objawów chorobowych.
Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą
z mydłem, itp.
Zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci
i rodziców.
Dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola oraz zakrywania ust i nosa na terenie placówki.

…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

II.

Przyjmuję do wiadomości, że
1. Dziecko nie może przynosić
(np. pluszaków, książek, itp.)

z

domu

niepotrzebnych

przedmiotów

i

zabawek

…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 do badania temperatury ciała
mojego
dziecka
………………………………………………………………..
przy
użyciu
bezdotykowego termometru, każdego dnia przed przyjęciem mojego dziecka na
zajęcia oraz w trakcie jego pobytu na półkolonii.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

…………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

