
Załącznik Nr 1 

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 
Radom, dn. 18.05.2020 r.  

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA  

do Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu 

 

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

            Imię i nazwisko dziecka      telefon rodzica/opiekuna 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii                    

COVID-19 obowiązujące w placówce i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 mojego dziecka, mnie, moich 

domowników w wyniku uczęszczania dziecka do placówki.  

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji ostanie zdrowia naraża na 

kwarantannę wszystkich pracowników wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich 

rodzinami. 

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

dziecka do Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu, dowożeniem go do 

placówki, co może skutkować zakażeniem COVID-19. 

5. Ja, ani moi najbliżsi (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem), nie jesteśmy objęci 

kwarantanną,  każdy z nas jest zdrowy. Deklaruję, iż nikt z nas nie mam kontaktu                          

z osobami objętymi kwarantanną lub które wróciły z zagranicy. 

6. Deklaruję, iż moje dziecko jest zdrowe, tzn.: nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne inne niepokojące objawy chorobowe. 

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

domowników: gorączka, duszności, katar, kaszel.  

8. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

……………………………………………………….……………../imię i nazwisko dziecka/ na podstawie                 

art. 9 ust. 2 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

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

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

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

z zewnątrz (za wyjątkiem jedzenia i picia oraz niezbędnych przedmiotów do 



odrobienia lekcji). 

 

11. 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.  

12. 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 szatni. 

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

14. 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. 

15. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez panią Dyrektor, w tym 

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

telefonów wywieszonymi na terenie placówki.   

16. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych 

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

17. W sytuacji wystąpienia zakażenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka  

zostaje zamknięta do odwołania. 

18. Zobowiązuję się, że moje dziecko, które samodzielnie przychodzi i opuszcza Publiczny 

Ogródek Jordanowski, zostanie zapoznane przeze mnie z powyższymi wytycznymi                 

i będzie ich przestrzegało. 

19. Zobowiązuję się, że każda osoba, która będzie przyprowadzać lub odbierać moje 

dziecko będzie stosować się do przestrzegania powyższych wytycznych. 

 

 

 

 

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

        Data i Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 

 


