
 

 

Oświadczenie  rodziców 

dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Deklarowane godziny przebywania dziecka w placówce: ..................................................... 
 

 

1. Czy ktoś z domowników w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywał za granicą: 

    tak / nie 

 
2. Czy ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna): 
    tak / nie 

 

3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle 

gardła, inne nietypowe:    

    tak / nie 

 

4. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują lub występowały w/w objawy u 

dziecka lub kogoś z domowników:  

    tak / nie 

 

5. Do przedszkola przyprowadzam tylko dziecko zdrowe, bez widocznych objawów 

chorobowych.  

 

 6. Wyrażam zgodę na pomiary temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. 

 

 7. Zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia   

   jakichkolwiek objawów infekcji. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych w 

oświadczeniu. 

Jestem świadoma/y ryzyka zakażenia się COVID - 19 przez moje dziecko w przedszkolu. 
 
 

Aktualny numer telefonu komórkowego matki Aktualny numer telefonu komórkowego ojca 

 
 

        

Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U z 2019r. poz. 59, oraz 2020r., poz. 322, 374 i 567). 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora - Przedszkole Niepubliczne 

Diecezji Łowickiej św. Rodziny im. bł.B.Lament w Łowiczu w celu realizacji zadań związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID - 19: 

 

 

 



          

art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze;” 

art. 6 ust. 1 lit d „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej;” 

art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 

dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz 

produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, 

których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;” 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 

 

 

 

Podpis rodziców/opiekunów 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 


