
Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji 
opieki nad dziećmi do lat 3 w czasie epidemii COVID-19

w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli
z dnia 29.06.2020 r.

Wola, dnia  ...........................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Oświadczamy, że nasze dziecko................................................................................
nie  miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych objawów choroby.
Dziecko jest zdrowe i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (temperatura od 37,5 stopni,
kaszel, katar, alergia). Oświadczamy, iż w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywaliśmy
za granicą.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Regulaminu organizacji opieki nad
dziećmi do lat 3 w czasie epidemii Covid-19.
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu oraz natychmiastowego odebrania dziecka
z  placówki  w  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  oznak  chorobowych  w  czasie  pobytu  
w placówce.      

3. Zobowiązujemy  się  do  poinformowania  Dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w naszym najbliższym otoczeniu.   
                                       
4. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie
mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
- mimo wprowadzonych w żłobku i klubie dziecięcym obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do
zakażenia Covid – 19,
- w sytuacji wystąpienia zakażenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka może
zostać zamknięta, a wszyscy wymienieni i ich bliscy mogą zostać skierowani na 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;
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, niezwłocznie o tym fakcie
zostanie  powiadomiony  rodzic/opiekun;  ponadto  rodzic  zostanie  poinformowany  o
konieczności kontaktu z lekarzem pediatrą;
- zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku niestosowania się do procedur, wytycznych
przyjętych w  Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli moje dziecko nie będzie przyjmowane
do placówki

 5. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka Covid-19, nie będę wnosił skarg,
zażaleń,  pretensji  do  organu  prowadzącego,  będąc  całkowicie  świadomy/a  zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

6. Oświadczamy, że obydwoje pracujemy.

7. Realizujemy/ nie realizujemy zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 



zwalczaniem Covid-19 (dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i innych 
przedsiębiorstw realizujących zadania związane ze zwalczaniem Covid-19 mają 
pierwszeństwo w przyjęciu).           
                                                                                                                                  

 8. Wyrażam/y zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  u  naszego  dziecka  przez  pracownika
Zespołu  „Kubusiowe Maluchy” w Woli.  Przyjmuję do wiadomości  i  wyrażam zgodę,  iż  
w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie
temperatury ciała wykaże wartości od 37,5 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie
zostanie  w  danym dniu  przyjęte  do  placówki  i  będzie  mogło  do  niej  wrócić  po  ustaniu
wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
                                                    
9. Jesteśmy świadomi ryzyka Covid-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,  
jak  i  innych  domowników  oraz  o  odpowiedzialności  za  podjętą  decyzję  związaną  
z wysłaniem dziecka do placówki.  

                                                                                  
10. Szybka ścieżka komunikacji placówka-rodzic/opiekun:   

 - telefon do placówki: 603 365 027

- telefon do rodzica: .......................................... 

         ….................................................                                       …..............................................
           podpis matki/opiekuna prawnego                                   podpis ojca/opiekuna prawnego

W reżimie sanitarnym w przypadku braku pisemnej zgody rodzica na przestrzeganie,
oraz nie stosowanie się do procedur  obowiązujących w Zespole „Kubusiowe Maluchy”
w Woli w czasie epidemii dziecko nie będzie przyjęte do placówki.

         ….................................................                                       …..............................................
           podpis matki/opiekuna prawnego                                   podpis ojca/opiekuna prawnego


