Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA
DO PRZEDSZKOLA NR 181 „WESOŁE NUTKI”
Dotyczy: …………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
1. Zapoznałam/em się i zobowiązuję do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 181 „Wesołe
Nutki” w czasie epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID – 19”
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów
w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19.
3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki
wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 181,
dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po
mojej stronie.
5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną
a każdy z domowników jest zdrowy.
6. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe.
Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono
styczności z osobami z infekcją, oraz w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą, u której
potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem, bądź osobą, która przebywa w kwarantannie.
8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojemu dziecku przy przyjęciu do przedszkola
i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie
wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
11. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie odbierane przy drzwiach przedszkola.
12. Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola zobowiązuję się przestrzegać wszelkich środków ostrożności
(min. osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego). Ponadto przez wzgląd na sytuację, przekażę dziecko
opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.
13. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela przedszkola i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym
z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID - 19
Telefony do natychmiastowego kontaktu:
1)……………………………………………… do………………………………………….
2)………………………………………………..do…………………………………………
Administratorem zebranych danych jest Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki” w Warszawie, ul. K. Pruszyńskiego 5
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dbfobielany.waw.pl
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem, dane zostaną usunięte po zakończeniu pandemii COVID-19 lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają
Państwo prawo do dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą
przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

Data …………………………… Podpis matki/opiekunki prawnej…………………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

