Załącznik nr 1 do Procedury
dotyczącej organizacji opieki w Oddziałach Przedszkolnych
Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej
w czasie epidemii COVID-19

Oświadczenie rodziców

My ........................................................................................................................................................................................... ,
(imiona i nazwisko rodziców)

będąca/y rodzicami ................................................................................................................. Gr. .................................
(imię i nazwisko dziecka)

deklarujemy pobyt naszego dziecka w placówce w godz. od ............................ do …………………..
i oświadczamy, co następuje:

1.

Matka dziecka

□

Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia / służb mundurowych / pracowników
handlu / przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*.

□ Nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
Ojciec dziecka

□

Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia / służb mundurowych / pracowników
handlu / przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*.

□ Nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
2.
Nasze dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów sugerujących chorobę zakaźną.
Zobowiązujemy się do przyprowadzania do placówki zawsze dziecka zdrowego.
3.
W domu, w którym zamieszkuje nasze dziecko, nie przebywa osoba na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych. U żadnego z domowników nie występują i nie
występowały w ostatnich dwóch tygodniach objawy choroby zakaźnej.
4.

Celem umożliwienia placówce szybkiej komunikacji ze mną podaję następujące dane:

Matka Dziecka: tel. ....................................................... Ojciec dziecka: tel. …………………………..……………………

e-mail: ………………………………………..……………………… i zobowiązuję się do odbierania telefonów
i e-maili od pracowników placówki.

5.
Zapoznałem/am się z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374
i 567).
6.
Zapoznałem/am się i akceptuję Procedurę dotyczącą organizacji opieki w oddziałach
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej
zapewniającą bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19, w tym sposób postępowania
w przypadku wystąpienia u dziecka objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu
w placówce.
7.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mojego dziecka, wyrażam zgodę na pomiar temperatury
jego ciała oraz zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go z placówki.
8.
Zobowiązuję się regularnie przypominać mojemu dziecku o podstawowych zasadach
higieny (unikaniu dotykania twarzy, częstym myciu rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu
i kasłaniu, niepodawaniu ręki na powitanie) oraz wyjaśniać mu zmienioną sytuację
w placówce (nie dotykamy się i jesteśmy od siebie w pewnej odległości, nie wymieniamy się
zabawkami, nie przytulamy się do opiekunów, nie przynosimy zabawek, pluszaków oraz
innych niepotrzebnych przedmiotów do placówki).
9.
Wyrażam zgodę na przekazanie stacji sanitarno – epidemiologicznej niezbędnych
danych osobowych moich i mojego dziecka w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
10.
Jestem świadoma/y czynników ryzyka wynikających z epidemii COVID-19,
a w szczególności związanych z przebywaniem w placówce zwiększonej liczby osób w tym
samym czasie.

*niepotrzebne skreślić

Borowa, dnia ......................

....................................
podpis matki

…………………………
podpis ojca

