Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania
postanowień regulaminu dla rodziców oraz pracowników Żłobka „Malinowe skrzaty”
(dalej: “Żłobek”) o szczególnych zasadach działalności placówki w trakcie trwania
pandemii wirusa COVID-19 oraz jego załączników.
2. Oświadczam, że podejmując decyzję o pozostawieniu mojego dziecka pod opieką
Żłobka
ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną
z przyprowadzeniem mojego dziecka/dziecka znajdującego się pod moją opieką (dalej:
“Dziecko”) do Żłobka, a w szczególności z opieką nad Dzieckiem, dowożeniem go do
wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, a co za tym idzie jestem w pełni świadoma/y
ryzyka zakażenia COVID-19 mnie, Dziecka oraz wszelkich innych osób trzecich, z
którymi mam kontakt, a w szczególności moich domowników (dalej: “Inne osoby”).
3. Oświadczam, że w przypadku zakażenia mnie, Dziecka lub Innych osób wirusem
COVID-19 zwalniam w całości z odpowiedzialności z tego tytuły Żłobek i cały jego
personel, w szczególności zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu względem tych
osób.
4. Oświadczam, że ja, Dziecko oraz Inne osoby w ciągu ostatnich 2 tygodni nie mieliśmy
kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19, osobą przebywającą na
kwarantannie/izolacji, objętą nadzorem epidemiologicznym lub przejawiającą
widoczne objawy choroby zakaźnej*.
5. Oświadczam, że w chwili przyprowadzenia Dziecka do Żłobka stan zdrowia mój,
Dziecka oraz Innych Osób jest dobry, żadna z wymienionych osób nie przejawia
żadnych objawów choroby zakaźnej*.
6. Zobowiązuję się do zapewnienia przyprowadzania i odbierania Dziecka przez osobę
zdrową, nie mającą objawów choroby zakaźnej* oraz nieobjętą kwarantanną/izolacją
lub nadzorem epidemiologicznym.
7. Oświadczam, że Dziecko nie jest uczulone na żadne środki dezynfekujące.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na mierzenie temperatury Dziecku w czasie pobytu w
Żłobku oraz w sytuacji, kiedy, to pracownicy zaobserwują pogorszenie samopoczucia
Dziecka i w przypadku, gdy Dziecko zgłaszać będzie pogorszenie samopoczucia.
9. Zobowiązuje się, że Dziecko nie będzie przynosiło do Żłobka lub/i z niego wynosiło
żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów.
10. W przypadku podejrzenia COVID-19 u Dziecka, u mnie lub Innych osób zobowiązuję
się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz
zastosować się do otrzymanych wytycznych.
11. Oświadczam, że przypadku, gdyby u Dziecka wystąpiły niepokojące objawy choroby
zakaźnej* wyrażam zgodę na jego izolację w odrębnym pomieszczeniu lub w
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem odległości minimum 2 metrów od innych osób

oraz zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów Żłobka oraz
niezwłocznego odebrania Dziecka.
12. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia
mojego, Dziecka lub Innych osób, w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność
COVID-19 naraża na zakażenie, kwarantannę lub izolację wszystkie osoby
uczęszczające i pracujące w Żłobku oraz ich rodziny.
13. Oświadczam, że regularnie przypominam Dziecku o podstawowych zasadach higieny,
takich jak unikanie dotykania oczu, nosa, ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i
niepodawaniu ręki na przywitanie oraz odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania.
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
moich i Dziecka w przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19.
15. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że nie muszę posyłać Dziecka do
Żłobka i mam możliwość podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu opieki nad
Dzieckiem, co wiąże się z prawem do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
do dnia 24 maja 2020 r.
16. Oświadczam, że o każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast
powiadomię Żłobek.

…………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Jako objawy choroby zakaźnej rozumie się np. gorączkę, katar, kaszel, biegunkę, duszności, wysypkę, bóle
mięśni, ból gardła, utratę smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.

