OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA DZIECKA,
które uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Igołomi
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę dotyczącą funkcjonowania Przedszkola

Samorządowego w Igołomi w trakcie epidemii COVID-19, zawierającą obowiązujące
w przedszkolu nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zakażenia koronawirusem

mojego dziecka, mnie,
moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu.

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę

wszystkich uczestników opieki dziecka w tym dyrektora, nauczycieli, pracowników
obsługi przedszkola jak również ich rodzin.
4. Jestem świadoma/y odpowiedzialności za podjętą przeze mnie decyzję związaną

z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola w Igołomi, tym samym na narażenie na
zakażenie koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19.
5. Ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie

jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
6. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru,

kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności,

katar, kaszel.
8. Wyrażam zgodę na codzienne, poranne mierzenie temperatury ciała mojego dziecka

przez pracownika przedszkola oraz jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani

przedmiotów z zewnątrz.
10. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren przedszkola.
11. Zostałam/em poinformowana/y, o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z

przedszkola z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności (min.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. Przed wejściem do przedszkola konieczne jest posiadanie przez rodzica/opiekuna

maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce wg instrukcji.
13. Przez wzgląd na sytuację należy przekazać dziecko opiekunowi w maksymalnie

krótkim czasie, bez zbędnego przebywania w przedsionku przedszkola.

14. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola
i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu
pomieszczenia do izolacji.
15. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w

sytuacji zdrowotnej wśród osób z najbliższego otoczenia dziecka.
16. Zapoznałam/em

się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola,
w tym z informacjami na temat zakażenia koronawirusem i zachorowaniem na
COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na gazetce ściennej
dla rodziców.

17. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych

w przypadku zarażenia
w przedszkolu.

koronawirusem

lub zachorowaniem na COVID-19

18. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie przedszkola nie będę wnosił skarg,

zażaleń pretensji do Dyrekcji Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi oraz Organu
Prowadzącego, będąc świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z
panującej obecnie pandemii
19. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ………….do ……………….

……………………………….
Miejscowość, data

Oświadczenie opracowano w dwóch egzemplarzach

……….………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

