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Jaworze, dnia ……………………… 

 

Oświadczenie rodziców 
dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka  

…………………………..………………………………………………. 

od dnia …………………………………… w godzinach 

………………………………………. 

do Niepublicznego Przedszkola ALUTKA  w Jaworzu.  

 

1. Oświadczam, że mam pełną świadomość występującej epidemii COVID-19 i zagrożeń 
z niej wynikających.  

 
2. Oświadczam, że ww. dziecko jest zdrowe i nie występują u dziecka żadne objawy          

infekcji (gorączka, kaszel. katar, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka lub inne nietypowe 
dolegliwości). Ww. objawy nie były obecne w ostatnich dwóch tygodniach u dziecka, 
lub u kogoś z domowników. 
 

3. Oświadczam, że dziecko oraz domownicy nie mieli świadomego kontaktu: 
a) z osobą chorą na koronawirusa, 
b) z osobą będącą w izolacji, 
c)nikt z domowników nie przejawia żadnych objawów chorobowych, 
d) z osobą przebywającą na kwarantannie, 
e) nikt z domowników w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywał za granicą. 

            

 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym   
bezpośrednio po wejściu do budynku przedszkola oraz w każdym momencie pobytu 
w przedszkolu jeśli zaistnieje taka konieczność. W przypadku wystąpienia 
podwyższonej temperatury, zobowiązuję się zabrać dziecko do domu. 

5. W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych 
zobowiązuję się nie przyprowadzić dziecka do przedszkola lub natychmiast odebrać je 
z przedszkola. 

6. Wyrażam zgodę na izolację dziecka w odrębnym pomieszczeniu jeżeli dziecko 
przejawia niepokojące objawy chorobowych. W takim przypadku zobowiązuję się 
do pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

7 . Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z 
przedszkola tylko przez jednego zdrowego rodzica/opiekuna prawnego. 
Zaleca się, aby była to osoba w wieku poniżej 60 roku życia. 
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8. Rodzic/opiekun prawny musi mieć zakryte usta i nos oraz powinien mieć 
założone rękawiczki. 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 
w przedszkolu w związku z COVID-19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. 
Oświadczam, że nie mam zastrzeżeń do stanu przygotowania przedszkola do opieki 
nad dziećmi w związku z COVID-19. 

 
                                                                            ……………………………………………….. 
                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
danych w oświadczeniu. 
 
Jestem świadoma/y ryzyka zakażenia się w przedszkolu COVID- 19 
mojego  dziecka, mnie, moich domowników, innych dzieci, nauczycieli  
i pracowników placówki . 
 
Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 
kwarantannę wszystkich nauczycieli, pracowników,  dyrekcję placówki , 
jak również ich rodziny. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

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

 

  Aktualny numer telefonu                                         Aktualny numer telefonu                                                                                    
      komórkowego matki                                                komórkowego ojca 
 
……………………………….                                …………………………… 
 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW: 
 

• dziecko przyprowadzamy do przedszkola tylko w godzinach ……………. 
• dziecko odbieramy z przedszkola o godz. ……………. 
 

 
 


