OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, iż moje dziecko
………………………………………………………………….
będzie uczęszczać do Przedszkola w Skibniewie,
ul. Szkolna 8, Skibniew
08-300 Sokołów Podlaski
od dnia ……………………………..
lub od dnia otwarcia placówki przez organ prowadzący
w godz. od ……….. do …………...
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a sytuacji wynikającej z
panującej pandemii z powodu koronawirusa oraz związanych z nią zagrożeń i
wprowadzenia reżimu sanitarnego.

……………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
nr telefonu do szybkiego kontaktu ………………….
……………………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
nr telefonu do szybkiego kontaktu ………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

1. W domu nie pozostaje nikt, kto może sprawować opiekę nad moim dzieckiem.

Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie
powiadomienia o niepokojących objawach.
2. Dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych (kataru, kaszlu,

duszności, gorączki, biegunki, wymiotów, luźnych stolców). W ciągu ostatnich
24h nie wystąpiły u mojego dziecka ww. objawy, dziecko nie miało styczności z
osobami, które wróciły z zagranicy oraz odbywały kwarantannę.
3. W ciągu ostatnich 14 dni nikt z naszej najbliższej rodziny nie pozostawał na

kwarantannie/w dozorze epidemicznym.
4. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani

przedmiotów z zewnątrz.
5. Regularnie przypominać będę dziecku o podstawowych zasadach higieny, z

podkreśleniem, żeby unikało ono dotykania oczu, nosa, ust, o częstym myciu rąk
wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola nt.

wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w
bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
7. Zapoznałem się i akceptuję Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii

obowiązujące w placówce, nowe zasady sanitarno-higieniczne i nie mam w
stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.
Data ………………………………

…………………………….
podpis Rodzica

……………………………
podpis Rodzica

ZGODA RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA

Data …………………………….
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka…………………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka)-

uczęszczającego do

Przedszkola w Skibniewie,

każdego dnia przed przyjęciem dziecka do przedszkola oraz w trakcie jego
pobytu w przedszkolu.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem pandemii.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a sytuacji wynikającej
z panującej pandemii z powodu koronawirusa oraz związanych z nią zagrożeń
i wprowadzenia reżimu sanitarnego..
W przypadku uzyskania informacji od nauczyciela - kiedy temperatura
wskazuje stan podgorączkowy lub chorobowy, niezwłocznie odbieram dziecko
z placówki.

…………………………. ….

………………………………

( podpis RODZICA)

(podpis RODZICA)

