……………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

1. Zapoznałam/em się z informacją o czynnikach ryzyka COVID – 19 zarówno u dziecka, jego
rodziców, opiekunów prawnych, czy innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą
decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły na konsultacje, jak i jego dowożeniem na nie
- do ZSP w Lubieni.
2. Zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19, nowymi
zasadami higieny obowiązującymi w szkole, respektuję je i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeń.
3. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
opiekunów w szkole COVID-19. Ponoszę świadomą odpowiedzialność, iż podanie
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników konsultacji wraz z
dyrekcją, nauczycielami i pracownikami administracji oraz obsługi, jak również ich rodzinami.
4. Ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z wyrażeniem zgody
na udział mojego dziecka w konsultacjach, dowożeniem go nie, a tym samym na narażenie na
zakażenie COVID-19.
5. Zobowiązuję się do przysłania dziecka do szkoły wyłącznie zdrowego, bez jakichkolwiek
objawów chorobowych
6. Deklaruję, iż ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w momencie
przyjścia do szkoły i ewentualny pomiar temperatury w trakcie konsultacji.
8. Jestem świadoma/my, że w przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury powyżej 37,5 ºC
lub innych objawów chorobowych, dziecko musi wrócić do domu.
9. Deklaruję, że moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych niepotrzebnych
przedmiotów z zewnątrz.
10. W przypadku gdyby u mojego dziecka podczas pobytu w szkole wystąpiły niepokojące objawy
chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od dyrektora i nauczycieli
ze szkoły oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole
pomieszczenia do izolacji, przy czym podaję aktualne telefony do szybkiego kontaktu: matka
………………………………….. ojciec …………………………………..
11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły.
12. Jestem świadoma/my, że dziecko z podejrzeniami COVID-19 lub przebywające na
kwarantannie (bezobjawowe ) ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach online.
13. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska mojego oraz dziecka/podopiecznego i
numerów telefonów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 oraz
przekazanie tych danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w
oświadczeniu danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących
naszkole , zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000) Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13
RODO

………………..
Data

………………………………………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

