
                                     Stalowa Wola dn. ……………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………                                                                                                          
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 

 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

 

⎕  - 
Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA 

TERENIE PLACÓWKI  W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

 

⎕  - 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI  W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19” związane z reżimem sanitarnym przede wszystkim: 

przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania 

dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości                         

i akceptuję, 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 min. 4 dni. 

 

⎕  - 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: 

• przy wejściu z placówki dziecka  

• w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych  

 

⎕  - Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach           

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu 

 

 

…………………………………………….. 
(podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………………… Stalowa Wola dn. ………………………  

………………………………………………………  

………………………………………………………  

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

 

⎕ -  Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki 

w okresie pandemii COVID-19”  
 

⎕ -  Znam zagrożenia związane z zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID-

19 i oświadczam, że na własna odpowiedzialność przyprowadzam dziecko do 

przedszkola gdyż mam świadomość, iż mimo starań personel nie jest w stanie   

w 100% wyeliminować wszystkich zagrożeń  
 

⎕ -  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:  

przy wejściu   do placówki dziecka termometrem bezdotykowym oraz w razie 

wystąpienia u dziecka niepokojących objawów. 

 

⎕ - Moje dziecko jest w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka), 
 

⎕ - Dziecko nie jest uczulone na środki dezynfekujące 
 

⎕ -  Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt 

z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie 

przejawia widocznych oznak choroby ( kaszel, katar, podwyższona 

temperatura), nie powrócił w ostatnim czasie z zagranicy. 
 

⎕ -  Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu  

⎕ - Zapoznałem się z klauzulą RODO  
(na stronie internetowej przedszkola www.przed-9.blizej.info ) 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                        (podpis rodzica) 

 

 

 

http://www.przed-9.blizej.info/

