Załącznik nr 1
do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Punkcie Opieki Dziennej w Mrągowie
w okresie zagrożenia epidemicznego.
Oświadczenie oraz Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych
1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą
w Punkcie OPieki Dziennej w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego oraz
zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych. Jestem świadomy
zagrożeń związanych z posyłaniem dziecka do Punktu Opieki Dziennej wynikających
z panujących w kraju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego
zachorowania na COVID-19.
2. Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

a) nie przejawia żadnych oznak choroby lub alergii na środki higieny osobistej i środki
czystości, a także nie jest uczulone na środki dezynfekujące oraz gumę.
b) żadna osoba z najbliższego otoczenia, domowników i rodziny nie przebywa na
kwarantannie bądź w izolacji domowej w związku z podejrzeniem bądź chorobą
COVID-19. Ponadto żadna z w/w osób nie przejawia widocznych oznak choroby.
c) dziecko oraz członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie mieli kontaktu
z osobami zakażonymi lub przebywającymi w izolacji.
d) zobowiązuję się natychmiast powiadomić Punkt Opieki Dziennej w przypadku zmian
w stanie zdrowia dziecka, bądź w jego otoczeniu rodzinnym i domowym, które to
zmiany mogą stanowić źródło zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 dla osób
przebywających w Punkcie OPieki Dziennej.
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Rozumiem, że w przypadku stwierdzenia objawów choroby lub temperatury powyżej 37,2
stopni C dziecko zostanie odizolowane, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności
zabrania dziecka z Punktu Opieki Dziennej.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu
mojego dziecka w Punkcie Opieki Dziennej oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry
placówki.

Mrągowo,...................................
(data)

…………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Zobowiązanie Rodziców/Opiekunów Prawnych
1. Ponadto, zobowiązuję się w przypadku próby nawiązania przez Punkt Opieki
Dziennej połączenia telefonicznego z numeru 697 704 266 oraz 883 200 036 do
natychmiastowego oddzwonienia pod wskazany numer telefonu.
2. Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania
szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami.
Kontakt z matką dziecka:
telefon prywatny…………………………………………………...
telefon służbowy lud do zakładu pracy…………………………….
Kontakt z ojcem dziecka:
telefon prywatny…………………………………………………....
telefon służbowy lud do zakładu pracy…………………………….
Telefon do członka rodziny/opiekuna upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w
sprawie (proszę podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby)
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Mrągowo,...................................
(data)

………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

