
Zał. nr 5 

DEKLARACJA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
w związku  z wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia  

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 
Ja niżej podpisany/a………….………………………………………………………………………….  
                                                      

(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się i będę realizował wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych zawarte w 
Procedurze dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 
koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, opracowanej i wdrożonej przez 
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach na podstawie wytycznych 
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia  2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 
567 i 1337). 

2. Jestem świadomy/ma, że podczas przebywania mojego dziecka w przedszkolu, pomimo stosowania 
procedur bezpieczeństwa oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 
koronawirusem. 

3. Jestem świadomy/ma, że nie wolno mi przyprowadzać dziecka do placówki, jeśli w domu przebywa 
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Będę przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 
5. Zobowiązuje się powiadomić dyrektora lub nauczyciela w grupie o pozytywnym wyniku testu na 

koronawirusa. 

6. Zobowiązuję się do zapewnienia sposobu szybkiej komunikacji z przedszkolem (szybki odbiór telefonu) 
oraz natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów; 

 
Aktualne kontaktowe numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych: 

1) …………………………………………..……… - …………………………………………….  
(imię i nazwisko – nr telefonu) 

 
2) ………………………………………………… - …………………………………………….  

(imię i nazwisko – nr telefonu) 

 
3) inne……………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać imię  I nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
 
Adresy mailowe do szybkiego kontaktu z rodzicami 
 
……………………………………………… - …………………………………………….  
 
……………………………………………… - …………………………………………….  
 

7. Wyjaśnię dziecku, że nie może zabierać do przedszkola zabawek, niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Będę regularnie przypominać dziecku podstawowe zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, zasłanie twarzy podczas kichania czy kasłania). 

9. W przypadku wystąpienia choroby u dziecka, przed jego powrotem do przedszkola, przedstawię 
oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka. 

 

…………………………..                                          …………………………………………………. 
           Data                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika przedszkola codziennego pomiaru temperatury u mojego 

dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. 

 
…………………………..                                          …………………………………………………. 
           Data                                                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


