
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 

 KTÓRE UCZĘSZCZA NA  

 Półkolonie Miejskie w Ustce 

Miejsce wypoczynku -………………………………... 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w czasie pobytu mojego dziecka na półkoloniach w Ustce organizowanych w 

……………………………………………oraz nowych zasady higieny i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

2) zapoznałam/łem się z informacjami udostępnionymi przez Organizatora półkolonii w poszczególnych 

obiektach, w tym informacjami o  możliwości sposobu zakażenia się COVID-19, najważniejszymi numerami 

telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców; 

3) jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mojej osoby, moich domowników, 

opiekunów półkolonii i innych dzieci  COVID-19; 

4) jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji co do zdrowia mojego dziecka/objętych ankietą 

naraża na odbycie kwarantanny wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dziećmi, rodzicami,  jak 

również ich rodzinami; 

5) decyzję związaną z przyprowadzaniem i odbieraniem  dziecka z miejsca organizacji półkolonii w Ustce,  

dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej i tym samym o narażeniu na zakażenie COVID-

19 podjęłam/ąłem z pełną świadomością co do jej możliwych skutków i ponoszę z tego tytułu pełną 

odpowiedzialność; 

6)  nie jestem, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy; 

7) w ciągu ostatnich czternastu dni nie przebywałam/łem  ani nikt z moich domowników poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) w czasie przyjęcia dziecka tj. dnia…………..2020r. na półkolonie moje dziecko jest zdrowe, nie ma 

kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe; 

9) w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel ani nie 

miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę; 

10) wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przez personel placówki, w 

której odbywają się półkolonie. 

11) zostałam/łem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego moje 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery i inne zajęcia poza teren obiektu gdzie odbywa się półkolonia; 

12) zostałam/łem poinformowana/y, i zapoznany z procedurami odbioru dziecka z półkolonii .  

 

……………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica 

(Wpisać miejsce wypoczynku} 



 
 

 

Jednocześnie zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania przyjętych   procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 oraz nowych 

zasady higieny; 

2) rodzic – opiekun prawny nie wchodzi do placówki, dziecko doprowadza i odbiera przy drzwiach 

wejściowych do obiektu, oczekiwania przed drzwiami do wejścia z zachowaniem odstępów od 

innych osób wymaganych przepisami prawa , 

3) zakrywania nosa i ust maseczką ochronną i noszenia rękawiczek podczas wejścia do placówki 

gdzie odbywa się półkolonia i przebywania na jej  terenie w czasie maksymalnie krótkim 

4) dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu na teren placówki gdzie odbywa się półkolonia  

oraz  przez wzgląd na obowiązujący stan epidemii przekazywania dziecka opiekunowi w 

maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w placówce; 

5) zapewnienia, by moje dziecko nie przynosiło do obiektu półkolonii żadnych pluszowych 

zabawek ani przedmiotów z zewnątrz; 

6)  każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów półkolonii, a także do odebrania dziecka w 

trybie natychmiastowym z wyznaczonego na półkolonii pomieszczenia do izolacji w przypadku 

gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe; 

7) natychmiastowego powiadomienia Kierownika Półkolonii o każdorazowej zmianie powyższych 

oświadczeń i zobowiązań 

 

 

……………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


