Załącznik 1 do procedur bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Przedszkolu Prywatnym nr 9 w Krakowie, w czasie
epidemii COVID-19.
Oświadczenie Rodziców /prawnych opiekunów
Oświadczamy, że z powodu braku możliwości zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na pracę zawodową
wyrażamy wolę korzystania z usług Przedszkola Prywatnego Nr 9 w czasie epidemii COVID-19 przez nasze dziecko:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwisko i imię dziecka )
Dziecko będzie przebywać w przedszkolu: w godzinach od …………………… do …………………………………..
Szybki kontakt: Nr tel. matki ............................................... Nr tel. ojca ………………………………………………
Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko?..................................................................................................................
Moje dziecko będzie korzystało z cateringu. Zamawiam: pierwsze danie □, zamawiam drugie danie □, zamawiam podwieczorek □.
Moje dziecko nie będzie korzystało z cateringu □

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z wewnętrzną „Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19” obowiązującą
w Przedszkolu Prywatnym Nr 9 w Krakowie i zobowiązuję się do jej przestrzegania.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, mojej rodziny, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w
przedszkolu COVID-19, znane mi są czynniki ryzyka COVID – 19, mam świadomość, iż nawet najbardziej zaostrzone rygory
sanitarne nie dają 100 % ochrony przed zarażeniem.
3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z pracownikami
przedszkola, dyrektorem, jak również ich rodzinami.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z
domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury,
duszności, bólu brzucha, biegunki, wysypki, ani innych niepokojących objawów chorobowych.
6. Ja, ani moje dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w
trakcie jego pobytu w przedszkolu.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w wyznaczonym miejscu. W przypadku gdy
będzie więcej dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.
10. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania
telefonu od dyrektora i personelu przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola.
12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

1………………….....................................
Data i podpis ojca dziecka

2. ..........................................................
Data i podpis matki dziecka

