
     Załącznik nr 5 

 

Informacje oraz oświadczenie dla Rodzica/opiekun prawny: 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………. 

 

1. Do placówki można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko (bez objawów przeziębienia, 

alergii, astmy oskrzelowej itp.). 

2. W szatni może równocześnie przebywać 2 rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos          

i usta oraz rękawiczki. 

4. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować rękawiczki. 

5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku poddają się pomiarowi temperatury oraz 

wypełniają ankietę o stanie zdrowia dziecka. 

6. Nie przyprowadzamy dziecka, w przypadku gdy ktoś z domowników przebywa  

w kwarantannie, bądź miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

7. Prosimy o wyjaśnienie dziecku oraz nie dostarczanie do placówki żadnych zbędnych 

akcesoriów typu: zabawki, bidon, telefon itp. 

8. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na salę zabaw dzieci oraz do żadnych innych 

pomieszczeń oprócz szatni. 

9. Rodzic/opiekun prawny sprawnie przebiera swoje dziecko, tak aby jak najkrócej przebywać 

w placówce. 

10. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania kierownika wypoczynku 

jeżeli przebywał na terenie, gdzie zachorowalność na COVID-19 jest duża.  

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących 

zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19, stosowanie dystansu 

społecznego, używanie środków higieny indywidualnej, zachowanie szczególnej ostrożności 

w miejscach publicznych. 

12. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wskazania telefonu, pod którym jest dostępny 

w przypadku konieczności odbioru dziecka z placówki. Jeśli nie ma możliwości korzystać           

z telefonu osobistego niezbędne jest wskazanie telefonu służbowego. 

13. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest odebrać je z placówki do 1 godziny zegarowej (dziecko w tym czasie 

zostanie odizolowane od innych dzieci). 

14. Obowiązuje zakaz pozostawiania w budynku rowerów, hulajnóg itp. 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższymi zasadami i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

 

Oświadczam, iż mam świadomość jakie konsekwencje niesie zarażenie się COVID- 19, dla dziecka 

i jego najbliższych, oraz biorę na siebie odpowiedzialność związaną z wysłaniem dziecka  

do Rzeszowskiego Domu Kultury. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego w placówce Regulaminu związanego z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do Rzeszowskiego Domu Kultury tylko i 

wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała (37,2) oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 1h ) w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych  

w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili zauważenia oznak 

choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do filii Rzeszowskiego 

Domu Kultury. 

 

 

            …………………………………………….. 

data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 


