
Załącznik nr 1 
                                                                                   do Wewnętrznej Procedury  Bezpieczeństwa  

                                                                                    w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim  w Łęknicy  
                                                                               w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 

                                    OŚWIADCZENIE  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

1.Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii CIOVID -19 

obowiązujące w placówce. 

2.Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w  placówce i innych dzieci.  

3.Odpowiedzialnośc za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka 

do przedszkola, tym samym narażenie na zakażenie COVID-19jest po mojej stronie. 

4.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 placówki moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, 

gorączki, duszności, ani nie wystąpiły żadne niepokojące objawy chorobowe. 

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

kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które  odbywały kwarantannę. 

7.Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu  do 

placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

8.Zostałem poinformowana/y , iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  

dziecko nie będzie wychodziło na spacery  poza teren placówki. 

9. Zostałem poinformowana/y , iż moje dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych 

przez wyznaczonego pracownika i odprowadzane do sali , a przy odbiorze  z przedszkola 

wyznaczony pracownik odprowadzi dziecko do drzwi wejściowych. 

10.Na terenie przedszkola jestem zobowiązany nosić maseczkę zakrywającą usta i nos oraz 

rękawiczki jednorazowe , a jeśli moje dziecko ukończyło 4 rok życia to t w taką maseczkę 

zaopatrzę swoje dziecko w drodze do i z przedszkola. 

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

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonów  i odebranie dziecka z przedszkola  

w trybie natychmiastowym. 

12.O każdorazowej zmianie powyższych informacji natychmiast powiadomię Dyrekcję 

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. 

13.Zapoznałam/em się z informacjami udostępnianymi przez Dyrekcję placówki, w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID – 19 , najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców. 

14.Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej danych 

osobowych w przypadku zakażenia COVID – 19. 

 

 

                                      ……………………………………………………………… 

                                                    ( data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 
NUMERY AKTUALNYCH TELEFONÓW KONTAKTOWYCH RODZICÓW  : 

 

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

 


