Ja, niżej podpisana/ny……………….................................................
Proszę o przyjęcie dziecka ……………………………..……….........……, klasa ……… na
zajęcia (opiekuńcze-wychowawcze, dydaktyczne, konsultacje, zajęcia specjalistyczne)
w dniu………….., w godzinach: od……… do…………
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii
COVID-19 obowiązujące w SPzOI 162 oraz nowymi zasadami funkcjonowania placówki.
Data
Podpis rodzica




















OŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi o możliwości zarażenia się COVID-19 naszego dziecka,
nas, pozostałych członków naszej rodziny, pracowników szkoły oraz innych dzieci w szkole.
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, iż podanie przez nas nieprawdziwych informacji naraża na
kwarantannę wszystkie osoby zaangażowane w organizację opieki w szkole oraz członków ich
rodzin.
Oświadczam, że my, ani nasi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
Oświadczamy, że osobiście będziemy przyprowadzać i posyłać do szkoły dziecko zdrowe, takie
które nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne inne niepokojące
objawy chorobowe.
Oświadczamy, że nasze dziecko nie miało w ostatnich dwóch tygodniach styczności z osobami,
które wróciły z zagranicy, przebywały w szpitalu lub odbywały kwarantannę.
Oświadczamy, że przygotowaliśmy nasze dziecko do nowych procedur wejścia na teren szkoły,
przyprowadzania, pobytu i odbioru dziecka ze szkoły i warunki te przyjmujemy.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury nam i naszemu dziecku
przy przyjściu do szkoły i w trakcie pobytu w szkole, w razie wystąpienia objawów chorobowych.
Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, iż zgodnie z nowymi procedurami przed wejściem
do szkoły może znajdować się 1 osoba dorosła i dziecko lub 1 uczeń z klas 4-8. Pozostali rodzice
z dziećmi lub uczniowie oczekują na swoją kolej na zewnątrz, przed wejściem w odległości 2 m.
i winni mieć założoną maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne.
Oświadczamy, że w przypadku gdyby u naszego dziecka wystąpiły niepokojące objawy
chorobowe, zobowiązujemy się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły,
natychmiastowego odebrania dziecka.
Oświadczamy, że w przypadku gdy dziecko zostanie odebrane przez rodzica ze szkoły po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu symptomów chorobowych, rodzic zobowiązuje się do
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, przed ponownym
przyprowadzeniem go do szkoły.
Oświadczamy, że w przypadku nieodebrania telefonu i niezgłoszenia się niezwłocznie po dziecko,
wyrażamy zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu informacji o objawach
chorobowych dziecka.
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych danych w tym
odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu Karnego Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8.”
Data
Podpis Rodzica/Opiekuna

