OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY”

Imię i Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………….
Niniejszy oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeostwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w przedszkolu oraz nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeo.
2. Jestem świadomy/a wystąpienia stanu epidemii choroby COVID-19 wywołanej przez wirus
SARS-CoV-2i ryzyka zakażenia związanego z przebywaniem w tym czasie dziecka w
przedszkolu.
3. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur
związanych z reżimiem sanitarnym.
4. Nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko miało kontakt z osobą zakażoną wirusem
COVID-19, a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka oraz jego
otoczenia nie przebywał czy też nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych
oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni, duszności, w okresie co
najmniej 14 dni poprzedzających przyjście dziecka do przedszkola.
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora oraz organ prowadzący placówkę o stanie
zdrowia dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności jeżeli
będą podejrzenia lub stwierdzenie zakażeniem wirusem COVID-19.
6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do
przedszkola oraz kontrolny pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
7. Zobowiązuję się aby dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani
przedmiotów.
8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu do odwołania.
9. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami rodzice przeprowadzają dziecko pod
drzwi wejściowe do poszczególnych grup informując przez videodomofon o przyjściu dziecka.
W momencie odbioru, czynnośd odbywad się będzie poprzez wywołanie dziecka i oczekiwanie
przed drzwiami z zachowaniem bezpiecznej odległości na wyprowadzenie dziecka przez

personel. Dziecko będzie odbierad i wyprowadzad wyznaczony personel wyposażony w
niezbędne środki ochrony osobistej.
11. Zobowiązuję się w momencie kiedy już inny rodzic/ opiekun prawny oczekuje lub
przyprowadza dziecko oczekiwad na swoją kolej w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Podczas wejścia do przedszkola będę posiadał niezbędne środki ochrony w postaci maseczki
ochronnej i rękawiczek oraz przed wejściem z dezynfekuję ręce w miejscu do tego
wyznaczonym.
13. Przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko personelowi w maksymalnie krótkim czasie bez
zbędnego przebywania w placówce.
14. W przypadku gdyby mu mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania
dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
(załącznik 1 przedszkola, załącznik 2 dla rodziców /opiekunów prawnych)
15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeo natychmiast powiadomię Dyrekcję
Przedszkola.
16. Zapoznałem się z regulaminem, informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w
tym informacjami na temat zakażenia COVID-19 oraz z najważniejszymi numerami telefonów
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
17. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19.

………………………………………………………………………………..
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