Załącznik Nr 1
Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że:
1) Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola
wraz z wytycznymi przy otwarciu przedszkoli od dnia 18 maja 2020 roku”
2) Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin
tj.:
a) mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19,
b) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe
otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
c) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie
przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,
d) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba
ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej izolatce, wyposażonej w niezbędne
środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz
stosowne służby i organy,
e) możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja 2020 r.,
f) w przedszkolu obowiązywał będzie zaostrzony reżim sanitarny, a przedmioty i sale, w których będą
przebywały dzieci czyszczone będą środkami dezynfekującymi.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej Procedury, a przede wszystkim:
a) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37st. C),
b) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce,
c) zobowiązuję się do skutecznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie
zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich
objawów chorobowych, lecz nie wcześniej niż po 4 dniach.
5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:
a) przy wejściu do placówki dziecka termometrem bezdotykowym,
b) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
6. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
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