
             Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie przestrzegania procedur                    

                                          bezpieczeństw  w związki z COVID 19 

 

 

          …................................................................................................................................. 

                                          imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania 

 

• Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad związanych z reżimem sanitarnym , 

przede wszystkim, że udział w zajęciach nauki pływania mogą wziąć tylko i wyłącznie 

zdrowe dzieci bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, a w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych dziecko takie zostanie objęte opieką służb 

medycznych. 

• Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, dziecko nie zostanie dopuszczone do zajęć nauki pływania, a o jego stanie zdrowia 

powiadomione zostaną odpowiednie służby sanitarne. 

• Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zajęć o wszystkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID 19 w moim najbliższym otoczeniu 

w trakcie całego cyklu nauki pływania. 

• Wyrażam zgodę na pomiar u mojego dziecka temperatury. 

• Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny ani nikt z najbliższej rodziny 

dziecka/podopiecznego według mojej wiedzy . W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał 

kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid 19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, czy 

otoczenia nie przebywał na kwarantannie, ani nie przejawia oznak choroby. Ponadto stan 

zdrowia dziecka jest dobry nie przejawia oznak chorobowych charakterystycznych dla 

Covid-19. Jednocześnie oświadczam ze jestem świadom/świadoma aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej panującej w Polsce i na świecie(pandemia). 

Oświadczam, iż zostałem /zostałam poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin m.in.: 

• zdaje sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia Covid-19,mimo 

wdrożonych środków zapobiegawczych wynikających z przepisów prawa i obostrzeń 

sanitarnych 

• Zdaje sobie sprawę, iż w przypadku zaobserwowania niebezpiecznych objawów u dziecka 

osoba ta zostanie natychmiast odizolowana i umieszczona w izolatorium, niezwłocznie będą 

powiadomieni rodzice/opiekunowie dziecka oraz stosowne służby i organy. Do czasu 

odebrania dziecka opiekę sprawować nad nim będzie osoba wyznaczona. Oświadczam , iż 

dziecko nie jest uczulone na środki dezynfekujące.(Jeżeli jest uczulone należy wymienić 

alergeny: 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie obiektu lub wystąpienia 

objawów na terenie obiektu  skutkującymi sytuacjami opisanymi w dokumencie powyżej nie będę 

wnosił/a skarg zażaleń, pretensji do Organizatora zajęć nauki pływania , będąc całkowicie 

świadom/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 
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