
 

                                                                                                   Warszawa, dnia ……………………………….. 

 

Ja niżej podpisany,  ………………………………………………………………, jako przedstawiciel ustawowy/opiekun 

dziecka …………………………………………………………………uczęszczającego do Przedszkola Nr 244 

„Niegocińskie Skrzaty” Warszawa ul. Niegocińska 9 oświadczam, że: 

- mam świadomość zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem SARS CoV – 2 oraz o postępowaniu         

w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS CoV – 2; 

- dziecko ani żaden z członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujący nie ma objawów 

charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS CoV – 2, czyli nie ma podwyższonej 

temperatury, nie kaszle, nie ma duszności; 

- dziecko jest zdrowe; 

- dziecko ani żaden z członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujący nie miało kontaktu z osobą                                             

u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2 lub poddano kwarantannie oraz, że ani dziecko 

ani żadna z osób wspólnie z nim zamieszkująca nie jest poddana procedurze sanitarnej w związku z 

wirusem SARS CoV – 2; 

- zobowiązuję się niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną (sms, mail) lub telefoniczną 

Dyrektora Przedszkola o zmianie stanu faktycznego związanego z sytuacją zdrowotną lub epidemiczną 

dziecka bądź osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz podjąć niezbędne kroki profilaktyczne i 

diagnostyczne według wskazań GIS; 

- mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia zgodnie z 

treścią art. 233 par. 6 kk oraz o grożącej odpowiedzialności karnej za sprowadzenie niebezpieczeństwa 

dla życia lub zdrowia wielu osób związanego z zagrożeniem epidemiologicznym lub szerzeniu się 



choroby zakaźnej, które to przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8; 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka i zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

Pouczenie: w przypadku niepodpisania oświadczenia Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego 

upoważniona są zobowiązani do odmowy przyjęcia dziecka do placówki.  

 

 

 

 

…………………………………………………………..………………… 

                                           Podpis matki -tel. do pilnego kontaktu    

 
                                                                             …………………………………………………………..………………… 

                                             Podpis ojca -tel. do pilnego kontaktu    

 

Powyższe dane są niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego takich jak ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi. 

Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie Skrzaty”  w Warszawie,                       

ul. Niegocińska 9. Dane nie będą przetwarzane, mogą być udostępnione tylko Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, na jej prośbę. 

      /Podstawa prawna:  art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO./ 

 

 


