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INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM DZIAŁALNOŚCI 

PLACÓWKI dn. 06.05.2020 r. 

WRAZ Z ANKIETĄ ORAZ Z OŚWIADCZENIEM DLA RODZICÓW 

 

Szanowni Rodzice,  

w związku z zagrożeniem wystąpienia zakażeń koronawirusem wzmacniamy podejmowane dotychczas 

w naszej Placówce działania profilaktyczne, polegające m.in. na:  

 

• systematycznej dezynfekcji klamek, sanitariatów, stolików, krzesełek, zabawek i innych powierzchni, 

z którymi dzieci mają styczność;  

• w widocznych miejscach w placówce zostały wywieszone plakaty informacyjne dotyczące zalecanych 

działań profilaktycznych, w tym instrukcja mycia rąk;  

• placówka na bieżąco jest wyposażana w dodatkowe środki dezynfekujące oraz indywidualne środki 

ochrony osobistej.  

 

Opieka w naszej placówce będzie się odbywała w zgodzie z wszelkimi wytycznymi przeciwepidemicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3.  

Przyjmujemy zasadę, że dzieci o osłabionej odporności, chore na grypę lub choroby grypopodobne oraz 

podejrzane o chorobę lub z widocznymi objawami zachorowania pozostają w domu. Do placówki mogą 

uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe.  

 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do Placówki. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

Jednocześnie, zgodnie z rekomendacją GIS, w trosce o bezpieczeństwo Państwa pociech, Państwa oraz 

naszego personelu, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia i potwierdzenia 

zawartych w nim informacji:  

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

Podczas przybywania Państwa dziecka/podopiecznego, pomimo zastosowania wszelkich środków 

ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym 

drogą kropelkową. Rodzic/prawny opiekun (dalej: Rodzic) rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko 

zakażenia oraz ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne 

osoby (w tym rodzinę podopiecznego).  

 

Jednocześnie upoważnia Personel do każdorazowego wykonania pomiaru temperatury u Państwa/Państwa 

dziecka/Podopiecznego.  

 

Rodzic jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.  

Rodzic przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność za podjętą przez niego decyzję związaną 

z przyprowadzeniem/odbieraniem dziecka do naszej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na 

zakażenie COVID-19 jest po jego stronie.  



Rodzic oświadcza, że:  

- ani on, ani jego najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy, - w czasie przyjęcia dziecka do placówki dziecko jest 

zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 

chorobowe,  

- w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono 

styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. Rodzic zobowiązuje się, że 

dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.  

Rodzic przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie 

będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu poza jego teren.  

Ponadto, Rodzic przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się 

maksymalnie troje dzieci i troje rodziców. W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana 

w procedurze ilość osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do 

placówki konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować 

ręce i przez wzgląd na sytuacje Rodzic przekazuje dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez 

zbędnego przebywania w szatni.  

W przypadku gdyby u dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, Rodzic zobowiązuje się do 

każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.  

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń Rodzic natychmiast powiadomi Dyrekcję Placówki.  

Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję placówki, w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na 

terenie placówki dostępnymi dla Rodziców oraz, że wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce 

Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.  

Rodzic oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje powyższe zasady obowiązujące w placówce i nie ma 

w stosunku do nich zastrzeżeń.  

 

                                                                                                                     …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie. Ma Pani/Pan 

prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że realizacja 

tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa.  

Szczegółowe informacje dotyczące czynności przetwarzania pn. „pobyt dzieci w placówce w czasie COVID-19” dostępne są  

w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Goręczynie oraz na stronie internetowej zsgoreczyno.eu 

 

http://szkola.spsomonino.pl/

