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Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania  

Oświadczenie Rodzica /Opiekuna 

1. W związku ze stanem pandemii koronawirusa (COVID-19) wyrażam zgodę na przebywanie 

mojego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Bajka w Kaliszu. Jestem świadomy/a, że aż do czasu 

obowiązywania obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

placówka świadczy usługi w zakresie ograniczonym wymogami reżimu sanitarnego. 

2. Oświadczam, że moje dziecko,  ani nikt z jego otoczenia nie miało kontaktu z osobą zarażoną 

koronawirusem (COVID-19), a także, że osoby, z którymi zamieszkuje nie przebywają, na 

przymusowej kwarantannie lub izolacji. 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy 

typowe dla zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura - powyżej 37 stopni Celsjusza, 

kaszel, katar, wymioty, itp.), oraz żadne inne objawy chorobowe.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia na teren 

przedszkola dziecka wykazującego objawy chorobowe. 

5. Przyprowadzając dziecko do placówki będę stosował/a u siebie środki ochrony osobistej 

(zasłonięty nos, oraz usta, zdezynfekowane dłonie, lub założone rękawiczki ochronne). 

6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przez opiekuna w 

trakcie trwania opieki. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy 

chorobowe zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania telefonu od opiekunów przedszkola a w 

razie potrzeby odebrania dziecka z placówki w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w 

przedszkolu pomieszczenia do izolacji.  

7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 

kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrekcją jak również dzieci i ich 

rodzinami. 

8. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka, a 

także z Procedurami bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach 

epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. 

Jednocześnie mam świadomość, że w przypadku ewentualnego zachorowania Przedszkole nie ponosi 

odpowiedzialności, gdy wywiązało się z rekomendowanych przez GIS reżimów sanitarnych. 

9. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna wraz z aktualnym numerem kontaktowym 


