
Oświadczenie Rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza  

do Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej  

prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła” 

1. Zapoznałam/em się i akceptuje procedury funkcjonowania w trakcie epidemii COVID – 19 

obowiązujące w Społecznej Szkole Podstawowej, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku  

do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów i innych dzieci w Społecznej Szkole Podstawowej COVID – 19. Jestem świadoma/y,  

iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz  

z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzicami. 

3. Odpowiedzialność za podjęte przeze mnie decyzja związana z przyprowadzeniem dziecka do 

przedszkola, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie  

na zakażenie COVID – 19 jest po mojej stronie. 

4. Ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe, przebywające pod tym samym adresem)  

nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każda z w/w osób jest zdrowa. 

5. W czasie przyjęcia dziecka do Szkoły jest ono zdrowe. Niezależnie od przyczyny dziecko  

nie ma: kataru, kaszlu, stanu podgorączkowego, gorączki, duszności, wysypki, ani nie wystąpiły  

u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u mojego dziecko oraz członków naszej rodziny: stanu 

podgorączkowego, gorączka, duszności, katar, kaszel, nikt z nas nie miał kontaktu z osobami, które 

wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w czasie trwania opieki  

w Szkole. Dopuszczalna temperatura to 37,2C. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, jedzenia ani przedmiotów  

z zewnątrz. 

9. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren Szkoły. 

10. Zostałam/em poinformowana/y o ograniczonej ilości osób w szatni. W przypadku, gdy w szatni 

przebywa już jedna osoba będą oczekiwać na swoja kolej na zewnątrz przed drzwiami. Przed wejście 

do placówki będę dezynfekować ręce. Podczas wejścia do Szkoły konieczne jest przez rodzica/ 

opiekuna prawnego / osobę przyprowadzającą dziecko zakrycie ust i nosa oraz posiadanie 

założonych rękawiczek. Przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie. Nie będę 

angażowała/ł osób powyżej 60 r. ż. do przyprowadzania lub odbierania mojego dziecka z placówki. 

11. W przypadku, gdy u mojego dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zobowiązuje się do 

każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów Szkoły, odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego miejsca do izolacji. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły. 

13. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Szkoły , w tym  informacjami  

na temat COVID – 19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki 

dostępnymi dla rodziców/ opiekunów. 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej stacji sanitarno – epidemiologicznej danych osobowych w 

przypadku podejrzenia zarażenia COVID – 19 osób przebywających i pracujących w Szkole. 

……………………………………………………… 

……………………………………   ……………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka      Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 


