
                                                     Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 17 w okresie pandemii Covid-19 

 

                               Sosnowiec, dn.....………………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

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

( nazwisko i imię dziecka) 

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona 

temperatura, katar, zaczerwienione oczy, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

1. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i mojej rodziny. 

2. Oświadczam, że zdaję sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia 

i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem  

z placówek oświatowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka opieką w szkole. 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu i wyjściu z placówki. 

4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole zdaję sobie sprawę, iż 

zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową 

kwarantannę. 

5. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka wyrażam zgodę na 

monitorowanie jego stanu zdrowia przez: 

a) prowadzenie pomiaru temperatury ciała; 

b) zastosowanie środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się choroby w postaci 

odizolowania dziecka od grupy pod opieką osoby personelu szkoły; 

c) zobowiązuję się niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

6. Oświadczam, że dziecko nie jest/jest* uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

7. Zapoznałem/am się z Procedurą przeciwepidemiczną obowiązującą w Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 17 w Sosnowcu. 

8. Wykonuję / nie wykonuję* pracę związaną z przeciwdziałaniem COVID 19, tj.: w służbach 

mundurowych, służbach medycznych, handlu, zakładach produkcyjnych. 

9. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

10. Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

 

Podaję mój aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia 

przychodzące:     ................................................................................. 

 

 

………………………………… 

                                                                                                               (data i czytelny podpis rodziców) 

* niewłaściwe skreślić 



 

 

 

 

 


