
Załącznik nr 1 

Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola i żłobka po zakończeniu 

zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na 

wypadek zakażenia koronawirusem (CODIV-19) w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku 

„Słoneczny Zakątek”  

 

 

…………………………, dnia………………2020 r. 

(miejscowość i data) 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Imię i Nazwisko  dziecka……………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem 

bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych, a także w celach kontrolnych związanych z bezpieczeństwem. 

 

 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

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

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

izolacji domowej, nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, nie 

przejawia widocznych oznak choroby(kaszel, katar, alergia, podwyższona 

temperatura  

 

 

 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

3. Zostałem zapoznany z Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania 

przedszkola i żłobka po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z 

koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem (CODIV-19) w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku 

„Słoneczny Zakątek” zrozumiałem ich treść, zobowiązuję się do ich 

przestrzegania oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 



wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, a 

także niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu 

zakażenia koronawirusem lub wystąpienia wywołanej nim choroby u członków 

rodziny lub osób z bliskiego otoczenia . 

 

 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 

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

 

 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

5. Oświadczam, że jestem w pełni  świadoma/y, że pomimo zachowania przez 

Przedszkole wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje 

ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny 

oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z posłaniem 

mojego dziecka do placówki oraz, że posyłam  moje dziecko do Przedszkola i 

Żłobka na wyraźne życzenie i własną odpowiedzialność.   

……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… /podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 


