Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia do Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie.
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Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19 , w tym nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeń.
Moja rodzina nie jest objęta kwarantanną. Najbliżsi domownicy nie mieli styczności z
osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka.
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora lub nauczyciela o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID – 19 w moim najbliższym otoczeniu.
Zobowiązuję się przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły we wskazanych godzinach.
Jestem świadoma/świadomy obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego
podczas sprawowania opieki w szkole.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły z użyciem
bezdotykowego termometru w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów .
W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję
się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli ze szkoły oraz odebrania dziecka
w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji ( gabinet
higienistki).
Jestem świadoma/y, iż w sytuacji zachorowania mojego dziecka na COVID-19 Dyrektor szkoły
zawiadamia o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.
Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.
Przyjmuję do wiadomości, iż w trakcie przyprowadzania /odbierania dziecka ze szkoły czekam
na dziecko w wyznaczonej strefie.
O każdej zmianie w powyższym oświadczeniu natychmiast powiadomię Dyrektora szkoły.
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i
najbliższe otoczenie może zostać skierowane na kwarantannę.
W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu szkoła może pracować w innej formie niż stacjonarna (nauczanie hybrydowe
lub zdalne) do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki
oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie mogą zostać skierowani na kwarantannę.
Numer telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”........................................
Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: od ……………. do ……………

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych:

1..........................................

2. .............................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

