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Imię i nazwisko dziecka

Żłobek Tygryskowa chatka,
ul. Święcickiego 1, Poznań
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, iż:
……………………………………………………………………………………………………………...
1. Nie jest mi wiadome, aby moje dziecko ani nikt z jego otoczenia miał kontakt z osobą zarażoną
koronawirusem (COVID-19), a także że osoby, z którymi zamieszkuję nie przebywają obecnie ani nie
przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
2. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy

typowe dla zakażenia

koronawirusem (podwyższona temperatura powyżej 37 stopni C, kaszel, biegunka, duszności, wymioty,
itp.).
3. Zobowiązuje się do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego nie posiadającego żadnych
objawów

chorobowych

stosując

u siebie środki ochrony osobistej (zasłonięty nos, oraz usta,

zdezynfekowane dłonie - płyn do dezynfekcji dostępny w placówce, lub założone rękawiczki ochronne).
4. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przez opiekuna przy przyjęciu do
placówki oraz pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Dziecko z temperaturą powyżej 37 stopni C
zostanie natychmiast odesłane do domu. Dziecko, które zostało odesłane do domu ma obowiązek
pozostać w nim na obserwacji przez kolejne 2- 3 dni robocze i wrócić do placówki dopiero po okazaniu
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zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pobytu w żłobku lub pisemnego oświadczenia
rodzica o braku przeciwskazań do pobytu w żłobku.
5. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
Okażdorazowej zmianiepowyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję placówki.
Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się dziecka koronawirusem oświadczam, iż owe ryzyko jest
mi znane. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki przyjmuję
całkowicie na siebie.
Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do nieprzyjmowania pod opiekę dziecka
wykazującego objawy chorobowe na teren placówki.
Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie
dwie osoby tj Rodzic wraz z dzieckiem. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna
wskazana w procedurze oraz regulaminie ilość osób należy oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz
budynku lub w wyznaczonym przez placówkę miejscu. Podczas wejścia do żłobka konieczne jest
założenie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce i przez
wzgląd na sytuacje jak najszybciej przekazać / odebrać dziecko w maksymalnie krótkim czasie bez
zbędnego przebywania w szatni.
Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również i ich rodziny. Grozi za to również odpowiedzialność karna
zgodnie z art. 271 § 1Kodeksu Karnego ( § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do
wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie
prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.).
Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
swoich danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie
będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w żłobku. Dzieci będą korzystać tylko z placu zabaw
wydzielone tylko dla żłobka.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka a także z
regulaminem szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID19 i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
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