Oświadczenie Rodzica/prawnego opiekuna
dotyczące uczęszczania dziecka
do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach
w okresie epidemii koronawirusa COVID- 19
1. Informacja ogólna.
Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się
posyłając dziecko do przedszkola na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.
2. Oświadczam, że moja córka/ mój syn
…………………………………………………………………………………….
nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych
oznak choroby.
3. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych
( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni,
ból gardła, utrata smaku, utrata węchu).
4. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj:
1)
mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia
Covid – 19;
2) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina,
jak i najbliższe
otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę;
3) wsytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego
rodziców
lub personelu
przedszkole zostaje
zamknięte do odwołania, a wszyscy
przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie
przechodzą kwarantannę;
4) przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika, osoba
ta
zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium,
wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby;
5.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej w przedszkolu „Procedury pobytu dziecka
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w okresie pandemii koronawirusa
Covid-19”
oraz przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała i in. oraz natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w placówce.

6. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej
wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny
o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym
otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na
Covid – 19.
8. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.
9. Wyrażam zgodę na przekazanie powiatowej jednostce Sanepidu danych osobowych swoich
mojego dziecka w przypadku podejrzenia rażenia COVID – 19.
10. Klauzula Informacyjna.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest
Przedszkole do którego składana jest niniejsze oświadczenie.
2) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email:
kdybel508@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu skorzystania przez
dziecko z opieki w przedszkolu.

……………………………….……

……………………………………………

(Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)

Myślenice, dnia ………………………………………..

(Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

