
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
które uczęszcza do Przedszkola Samorządowego  nr 5 w Bełchatowie od 01.09.2020r.

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID – 19 obowiązujące 
w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadomy/y  możliwości  zarażenia  się  mojego dziecka,  mnie,  moich domowników,  opiekunów  
w  przedszkolu  i  innych  dzieci  w  przedszkolu  COVID  –  19.  Jestem  świadoma/y,   
iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki ze wszystkimi
pracownikami w/w placówki wraz z dyrekcją, jak również ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność  za  podjętą  przeze  mnie  decyzję  z  przyprowadzeniem  dziecka  do  Przedszkola
Samorządowego  nr  5,  dowożeniem  go  do  wskazanej  wyżej  placówki,  tym  samym  
na narażenie na zakażenie COVID – 19 jest po mojej stronie.

4. Nie  jestem  Ja,  ani  moi  najbliżsi  domownicy  (osoby  zamieszkałe  pod  tym  samym  adresem)  objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

5. 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.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało
Ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba przy
przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

8. Moje  dziecko  nie  będzie  przynosiło  do  przedszkola  żadnych  zabawek  ani  innych  przedmiotów  
z zewnątrz. 

9. Zostałam/em poinformowana/ny, iż dziecko będzie wychodziło  na świeże powietrze i  spacery podczas
pobytu w przedszkolu  zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

10.  Rodzice  mogą wchodzić  z dziećmi do przestrzeni  wspólnej  przedszkola  (szatnia,  hol)  z  zachowaniem
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub  obowiązkowa dezynfekcja rąk). 

11. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez rodzica maseczki ochronnej, rękawiczek 
i musi nastąpić dezynfekcja rąk. Przez wzgląd na sytuację przekazanie dziecka opiekunowi musi nastąpić 
w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.

12. W przypadku  gdyby  u  mojego  dziecka  wystąpiły  niepokojące  objawy  chorobowe  zobowiązuje  się  do
każdorazowego  odbierania  telefonu  od  opiekunów  przedszkola,  odebrania  dziecka  w  trybie
natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

13. O  każdorazowej  zmianie  powyższych  oświadczeń  natychmiast  powiadomię  Dyrekcję  Przedszkola  
i nauczyciela grupy.

14. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Przedszkola w tym informacjami na
temat zakażenia COVID – 19, najważniejszymi numerami telefonów, wywieszonymi na terenie placówki
dostępnymi dla Rodziców.

15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID – 19.

………………………………………………………………………………          ………………………………………………………………………….        
Data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego            Data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego



Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Jana Brzechwy os. Dolnośląskie 222A,
97-400 Bełchatów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu walki z COVID – 19. Podstawą prawną przetwarzania
danych  jest  wyrażenie  zgody.   Dane  przetwarzane  będą  przez  okres  funkcjonowania  wytycznych
przeciwepidemicznych GIS, MZ i  MEN określonych w przepisach prawa. Dostęp do danych osobowych będzie
przysługiwał  wyłącznie  upoważnionym  pracownikom  Szkoły.  Dane  udostępnianie  mogą  być  organom  kontroli
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy o prawie żądania dostępu do danych osobowych oraz
poprawiania  danych,  prawie  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawie  do wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych
praw.  Można  także skorzystać  z prawa wniesienie  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Więcej  o  przetwarzaniu  danych  w  naszej  placówce  https://ps5belchatow.wikom.pl/.
Kontakt  do  Inspektora  ochrony  danych  w  Szkole:  e-mail:  iod@ps5.belchatow.pl.  
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