
…………………………………………………………………… / ……………………………… 
     Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  termometrem 

bezdotykowym, w razie wystąpienia objawów chorobowych 

2. Ja niżej podpisany/podpisana zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania przedszkola w 

przypadku: 

- objęcia domowników kwarantanną/izolacją, 

- kontaktu z potwierdzonym przypadkiem Covid-19, 

- wystąpienia u mojego dziecka objawów takich, jak: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku poinformowania mnie 

przez placówkę o wystąpieniu u mojego dziecka objawów chorobowych np.: kaszel, silny katar, gorączka, 

duszności itp. oraz powiadomienia przedszkola o diagnozie lekarskiej. 

W razie wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, dyrektor może zażądać zaświadczenia lekarskiego. 

4 Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Przedszkola nr 2 „U 

Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz 

zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Jestem 

świadomy/świadoma zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie.                    

 

 

                                  ……………………………   

                                                                                                                                                       podpis rodzica 
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