
Oświadczenie: 

1. Oświadczam, iż do szkoły przyprowadzę dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych, 

   (dotyczy również objawów alergicznych). 

2. Zobowiązuję się do: 

-  przekazania dyrektorowi placówki istotnych informacji o stanie  zdrowia swojego dziecka, 

- nieposyłania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie                             

lub w izolacji, 

- zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi                                 

do i z placówki, 

- do bycia w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą (odbieranie telefonu ze szkoły). 

3. Zapoznałem/-am się z „Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa  na okres stanu 

epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej” oraz „Procedurami 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1                   

w Polance Wielkiej” (dokumenty zamieszczone zostały  na stronie internetowej szkoły). 

4.Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku. 

5. Przyprowadzając dziecko do szkoły w okresie epidemii jestem w pełni świadomy skutków 

zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Miejscowość, data………………….                              Podpisy rodziców: 

                                                                                                                 

Ważne informacje, o których rodzic powinien wiedzieć, zanim pośle dziecko do szkoły: 

1. Rodzic przed wejściem do szkoły przekazuje dziecko pracownikowi 

 i odbiera je od pracownika szkoły. Pozostali czekają zachowując bezpieczną odległość (min. 

2 m). 

2. Przed wejściem do szkoły oraz w przypadku występowania niepokojących objawów 

chorobowych w  trakcie pobytu dziecka w szkole uczeń będzie miał mierzoną temperaturę, 

(w przypadku podwyższonej temperatury – powyżej 37° C zostają wprowadzone „Procedury 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1                   

w Polance Wielkiej”). 

3. Uczeń  nie może przynosić  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu. 

5. Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 



6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego 

przykładu. 
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