
Angielskie Przedszkole Niepubliczne 
Teddy The Bear 

Ul. Magellana 14 
80-288 Gdańsk 
Tel. 530-041-398 

  

 Załącznik 1  

do Procedury organizacji pracy i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola z dnia 14.09.2020.  

  
Gdańsk, ……………………….2020. 

……………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………      
 Imiona i nazwiska Rodziców        
(opiekunów prawnych) dziecka          

OŚWIADCZENIE 

Podejmując decyzję o ponownym uczęszczaniu mojego dziecka/dzieci do Przedszkola jesteśmy 

w pełni  świadomi ryzyka, że nawet mimo podjęcia działań organizacyjnych mających na celu 

ograniczenie ryzyka, w dalszym ciągu jest narażone zdrowie naszego dziecka i naszych rodzin.  

Mając powyższe na względzie oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola od 
dnia 1 września oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci 
 i pracowników nie mamy do nich zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania 
wskazanych w niej zasad, 

2) decyzja o przyprowadzaniu dziecka do Przedszkola jest świadoma, uwzględnia istniejące ryzyko 
zdrowotne oraz bieżące i przyszłe ograniczenia w funkcjonowaniu placówki, 

3) dziecko będzie przyprowadzane w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, ból głowy, wymioty, biegunka), 

4) dziecko będzie przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe, 
5) wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka zgodnie z zasadami określonym  

w Procedurze (termometr bezdotykowy, pomiar 2-3 razy dziennie, adnotacje w Karcie Zdrowia 
Dziecka w razie potrzeby itd.), 

6) ani my, ani nikt inny z naszej rodziny nie przebywa w obecnej chwili na kwarantannie, w izolacji 
domowej - a w przypadku, gdy którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony – 
zobowiązujemy się nie przyprowadzać dziecka do Przedszkola oraz zachować czas 10 dni 
nieobecności od dnia wystąpienia takiego faktu.  

7) w sytuacji, gdy ktoś z naszej rodziny zostanie objęty kwarantanną, izolacją domową lub 
zachoruje na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną– zobowiązujemy się niezwłocznie 
powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola, 

8) zobowiązujemy się do zapewnienia stałego telefonicznego kontaktu z nami oraz do odebrania 
dziecka z Przedszkola w ciągu 30 minut od powzięciu informacji o stwierdzenia u dziecka 
objawów chorobowych, 

9) zrzekamy się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym zarażeniem się naszego 
dziecka/dzieci lub nas (rodziców/opiekunów prawnych)  koronawirusem w Przedszkolu, 

10) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dotyczących stanu jego zdrowia 
w celu zapobiegania zarażanie koronawirusem, na zasadach określonych w Procedurze oraz 
Wytycznych GIS – do czasu ustąpienia stanu epidemii.   

 

 

     ……………………………..                                                                                                …….........…………………...    

   

podpis matki, prawnej opiekunki                                                     podpis ojca, prawnego opiekuna 


