
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa w Akcji Lato 2020 

zawierającego zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemiologicznego 
 

 

Radom, dn. 23.06.2020 r.  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA  

do Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu w czasie Akcja Lato 2020 

 

 

 

………………………………………………………                       …………………………………………… 

      Imię i nazwisko dziecka       telefon rodzica/opiekuna 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w Akcji Lato zawierający 

zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemiologicznego 

obowiązujący w POJ w Radomiu w trakcie trwania pandemii COVID-19 i nie mam  

w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Biorę odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka do Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu, co skutkować może 

zarażeniem się COVID – 19. 

3. Jestem świadoma/y, iż w wyniku uczęszczania do placówki podczas Akcji Lato 2020 

dzieci korzystać będą np. ze środków transportu miejskiego czy kina, gdzie istnieje 

realne ryzyko zarażenia się COVID-19. Zarażenie się dziecka, skutkować może 

przeniesieniem koronawirusa na pozostałych członków rodziny lub znajomych.  

4. Oświadczam, że zarówno Ja, jak i żaden członek mojej rodziny lub osoba 

zamieszkująca ze mną pod wspólnym  adresem, nie jesteśmy objęci kwarantanną, nie 

jesteśmy obecnie zarażeni COVID -19, ani nie wykazujemy oznak zarażenia COVID -19 

(gorączka, duszności, katar, kaszel itp) 

5. Deklaruję, iż moje dziecko, które uczestniczy w Akcji Lato 2020  jest zdrowe.                                      

W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka, ani u nikogo                                          

z domowników: gorączka, duszności, katar, kaszel.  

6. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia naraża na 

zarażenie COVID 19 oraz kwarantannę wszystkich pracowników placówki, jak również 

ich rodzin.  

7. Podanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia podlega karze. 

Osoba, która świadomie zataja okoliczności choroby wirusowej Covid 19, może 

odpowiadać z art. 161 par. 2  kodeksu karnego lub w przypadku podlegania 

kwarantannie albo zatajenia wiedzy o tym, że stwarza podwyższone ryzyko 

epidemiologiczne- z art. 165 kodeku karnego - za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla 

życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach poprzez 

spowodowanie zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie choroby zakaźnej. 

8. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do placówki między godziną 10.00 -10.20 

z uwagi na procedury dotyczące COVID -19 oraz z uwagi na panującą pandemię                                

i procedury z nią związane, odebranie dziecka nie później niż o godzinie 16.00. 

 



9. Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz wykazujące oznaki chorobowe nie będą mogły 

korzystać z zajęć w placówce. 

10. Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury u mnie i mojego dziecka                            

przed wejściem i wyjściem z placówki, który zapisywany będzie w formularzu pomiaru. 

11. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów                

z zewnątrz (za wyjątkiem jedzenia, picia, chusteczek higienicznych). 

12. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się 

maksymalnie 1  dziecko i jeden  rodzic/opiekun prawny. W przypadku, gdy w szatni już 

przebywa maksymalna ilość osób, będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed 

drzwiami placówki.  

13. Zobowiązuję się, przed wejściem do placówki, do posiadania indywidualnej ochrony 

nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym.                             

Przez wzgląd na panującą pandemię COVID-19 przekażę dziecko opiekunowi                                      

w maksymalnie krótkim czasie, bez zbędnego przebywania w placówce. 

14. Zobowiązuję się do wyposażenia mojego dziecka w maseczkę do ochrony ust  

i nosa. Maseczki będą niezbędne podczas przemieszczania się dziecka środkami 

transportu miejskiego, kina bądź w innym miejscu wymagającym ochrony ust i nosa. 

15. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów z placówki. 

16. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, 

zobowiązuję się w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka, które do tego czasu 

przebywać będzie w wyznaczonym w placówce  pomieszczeniu do izolacji. 

17. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektor POJ w Radomiu  

w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, oraz z najważniejszymi numerami 

telefonów wywieszonymi na terenie placówki.   

18. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych 

dziecka i opiekunów prawnych w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19. 

19. W sytuacji wystąpienia zarażenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka  

zostaje zamknięta do odwołania. 

20. Zobowiązuję się, zapoznać moje dziecko, które samodzielnie przychodzi i opuszcza 

Publiczny Ogródek Jordanowski, z powyższymi wytycznymi oraz zobowiązuję się,                                 

że będzie ich przestrzegało. 

21. Zobowiązuję się, aby każda osoba, która będzie przyprowadzać lub odbierać moje 

dziecko była zdrowa, bez oznak choroby (kaszel, katar, duszności, gorączka)                        

oraz będzie stosować się do przestrzegania powyższych wytycznych. 

22. Oświadczam, iż podane przeze mnie powyższe informacje dotyczące stanu zdrowia, 

zgodne są z faktycznym stanem na dzień (proszę podać datę rozpoczęcia przez dziecko  

 

Akcji Lato 2020) …………………………………..………………… 

 

 

 

                                       ..............................................................      

                                        Data, czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 


