miejscowość, data
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(Nazwiska, imiona oraz adres zamieszkania
numer kontaktowy rodziców)
……………………………………..
(nazwisko i imię dziecka)
DEKLARACJA RODZICÓW
My niżej podpisana/ podpisani oświadczamy, że
1.

Zapoznaliśmy się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie
w okresie trwania pandemii COVID-19”

2.

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Publiczne

„Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie w okresie trwania pandemii COVID- 19” związanych z reżimem sanitarnym przede
wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie dziecka zdrowego, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury
ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie
pobytu dziecka w przedszkolu. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy, że w chwili widocznych oznak choroby u naszego
dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych min. 4 dni.
3.

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka w sytuacji zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów
chorobowych.

4. Zobowiązujemy się do informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacjach zdrowotnych odnośnie
wirusa COVID-19 w swoim najbliższym otoczeniu.
……………………………………………………….
Podpisy rodziców

Oświadczenie rodziców

My, rodzice/opiekunowie prawni* dziecka …………………………………….. (imię, nazwisko) uczęszczającego do Przedszkola
Publicznego „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie
oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Oświadczamy,
że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest
związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń
dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem
dziecka w tej placówce. Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz zgodę na
realizowanie tych zaleceń przez przedszkole, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami,
a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad
naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.
…………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów*

