……………………………..
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)
……………………………
…………………………..
(adres)
………………………….
(numer telefonu)
………………………..
(adres e-mail)

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka
Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i
Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i
młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, które służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i
młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania
epidemii COVID-19 na terenie kraju, oświadczam, że:
……………………………………………………………………………..……………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)
1. jest zdrowe, nie występuje u niego infekcja oraz objawy sugerujące chorobę zakaźną,
2. nie choruje na przewlekłą chorobę, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID -19,
3. w okresie 10 dni przed rozpoczęciem turnusu kolonii nie zamieszkiwało z osobą przebywającą
w izolacji domowej i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,
4. zostało zapoznane do konieczności stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5m) oraz przestrzegania
wzmożonych zasad higieny.
Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego - do 12 godz. – odbioru dziecka z wypoczynku w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie oraz nie zamieszkiwały z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
Oświadczam, że zaopatrzyłem/am dziecko w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki) do użycia
podczas pobytu na wypoczynku.

………………………………………………………………………..
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Oświadczenie dodatkowe - dobrowolne1

Oświadczam, że dziecko zostało/ nie zostało 2 zaszczepione przeciwko COVID-19. Jednocześnie
oświadczam, że w przypadku zaszczepienia dziecka, na każde żądanie Organizatora dostarczę do
wglądu certyfikat szczepienia.
Oświadczam także, że mam świadomość że podanie informacji o szczepieniu ma charakter
dobrowolny i nie wpływa na zakwalifikowanie dziecka do wypoczynku. Jednocześnie oświadczam, że
mam świadomość, iż brak podania informacji o zaczepieniu dziecka spowoduje, że dziecko będzie
traktowane jak niezaszczepione i uwzględniane w organizacji wypoczynku jako osoba, na którą
nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.).

………………………………………………………………………..
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

1

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczenia spowoduje, że dziecko
traktowane będzie jak niezaszczepione przeciwko COVID-19.

2

Niewłaściwe skreślić

