
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 8/2019/2020 

z dnia 6.05.2020 r. 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawego dziecka, dotyczące zasad obowiązujących w 

placówce po wznowieniu działalności  Katolickiego Przedszkola im. Św. Wojciecha w Złotowie 

 

 

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

obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

 

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

opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID19.  Jestem 

świadoma/świadomy iż podanie nieprawidłowych informacji naraża na kwarantanne 

wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami. 

 

3. Biorę całkowitą odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z 

przyprowadzeniem dziecka do Katolickiego Przedszkola im. Św. Wojciecha w Złotowie, 

dowożeniem go do placówki opiekuńczej, tym samym na możliwość narażenia na zakażenie 

COVID 19. 

 

4. W ciągu ostatnich 24h nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 

nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

 

5. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola ŻADNYCH ZABAWEK, 

PRZYTULANEK ani przedmiotów z zewnątrz za wyjątkiem śniadaniówki oraz ubrań na 

zmianę.   

 

6. Zostałam/em poinformowana/ny, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło poza teren przedszkola. 

 

7. Zostałam/em poinformowana/ny, iż zgodnie z procedurami dziecko odbierane jest przez 

pracownika przy wejściu do placówki.  Te same zasady obowiązują w trakcie 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Podczas wejścia do przedsionka 

konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy 

dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuację przekaże dziecko pracownikowi w 

maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania na terenie placówki. 

 

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

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, 

odbierania dziecka w trybie NATYCHMIASTOWYM z wyznaczonego w przedszkolu 

miejsca do izolacji. 

 

9. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola, w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID 19. 

 

10. Wyrażam zgodę, że w razie wykrycia zakażenia u którejś z osób przebywających na terenie 

placówki, dane wszystkich osób udostępnione zostaną odpowiednim służbom z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

Złotów, dnia………………..                      …………………………………………………………. 

                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

 

 


