
 

Załącznik nr 1  

do procedur bezpieczeństwa w GCKCziP w Rzepienniku Strzyżewskim 

na terenie placówek w okresie pandemii covid-19  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................(imię i nazwisko 

dziecka) 

1. Będzie uczestniczyło w zajęciach w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji 

w Rzepienniku Strzyżewskim. Jest zdrowe, bez niepokojących objawów typu: gorączka, 

duszności, kaszel, biegunka, utrata apetytu, osłabienie, wymioty. 

2. W okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub 

podejrzewano zakażenie koronawirusem lub  stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, 

która przebywa na kwarantannie. 

3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do GCKCziP w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

4. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 

- mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia           

COVID–19, 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak 

 i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę, 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu placówka zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili 

na terenie GCKCziP oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast 

umieszczone w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki 

ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz 

stosowne służby i organy, 

- dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące, 

- w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń 

oraz pretensji, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego  

z obecnej sytuacji w kraju. 

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą i nie istnieją żadne 

przeciwwskazania zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka na zajęcia do Gminnego 

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim 

 

……..…………………………………………………………………              
 miejscowość i data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego      

 


