Szczytno, dnia ……………………………

OŚWIADCZENIE
My niżej podpisani:
1.

………………………………………….; 2. ………………………….………………….
imię i nazwisko, nr i seria i dowodu osobistego

imię i nazwisko, nr i seria i dowodu osobistego

telefony szybkiego kontaktu: …………………………………………….……
rodzice dziecka: ………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka , data urodzenia dziecka

po zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu, oświadczamy, że:
1.

udzielamy odpowiedzi zgodnych z prawdą i stanem faktycznym,

2.

jesteśmy świadomi, iż podanie nieprawdziwych faktów lub świadome zatajenie prawdy, na
skutek czego narażone zostanie zdrowie lub życie pracowników i dzieci uczęszczających do
Przedszkola Niepublicznego Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie, może skutkować
odpowiedzialnością karną,

3.

jesteśmy świadomi i bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszego dziecka
oraz ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w
związku z przyprowadzaniem dziecka do Przedszkola w czasie wprowadzonego stanu
epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4.

nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec organu prowadzącego Przedszkole
Niepubliczne Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie , w przypadku zarażenia się wirusem SARSCOV-2, w związku z uczęszczaniem naszego dziecka do Przedszkola,

5.

żadna z osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie znajduje się w
chwili obecnej, tj. w momencie składania niniejszego oświadczenia, na kwarantannie lub w
izolacji i nie przejawia objawów chorobowych.

6.

w przypadku objęcia kogokolwiek zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym
kwarantanną lub izolacją, zobowiązujemy się natychmiast poinformować o tym fakcie
telefonicznie Bożennę Mikielewicz – organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Pod
Topolą w Szczytnie pod nr tel. 89 624 2611 lub 504120103 oraz pisemnie, kierując
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: pod.topola@wp.pl

7.

zapoznaliśmy się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Niepublicznym Nr 1 Pod
Topolą w Szczytnie w czasie epidemii i je akceptujemy,

8.

nasze dziecko oraz my rodzice jesteśmy zdrowi, nie występują u nas objawy typowe dla
zachorowania na COVID-19, tj.: gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności.

9.

wyrażamy zgodę na pomiar temperatury naszego dziecka przed wejściem do przedszkola. W
przypadku temperatury wyższej niż 37°C zobowiązujemy się do natychmiastowego odbioru
dziecka z przedszkola.

10. Oświadczamy, że osoby, które z Naszym dzieckiem będą uczestniczyły w dniach
adaptacyjnych, nie miały styczności z chorymi na Covid 19 i nie przebywały na
kwarantannie.

……………………………..……
podpis rodzica

………………..……………………..
podpis rodzica

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola

