
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

dotyczące procedur bezpieczeństwa w sytuacji  epidemiologicznej 

Grupa wiekowa: 

Imię i nazwisko dziecka:  
 

 

Oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu, w 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam/em skutecznie poinformowana/y o ryzyku na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj: 
 

 mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

 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. 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 
 

Zobowiązuję się do  przestrzegania obowiązujących w placówce procedur bezpieczeństwa 

związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim:: 
 przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,  przed 

przyprowadzeniem zmierzę dziecku temperaturę, 

 przekazania dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić 

dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

 natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce 

 nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, 

 niepozwalania zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, 

 regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślania, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce.  

 uczenia dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową,  z zachowaniem  

dystansu społecznego1,5  m od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców, 

 wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonej części przedszkola z zachowaniem zasady 1 

rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m. i rygorystycznego 

przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk) 

 przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur 
 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przy wejściu do przedszkola przez 

dyżurującego pracownika oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w 

trakcie pobytu w przedszkolu oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych 

oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki. 

 

Toruń, dnia                                                    …………………………....................…………..…………                                                               

………….................…………………                                       data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

 


