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Załącznik  nr 5 

Oświadczenia rodzica/ opiekuna  

dotyczącego zapobiegania zagrożeniom spowodowanym  przez  COVID-19 

 w związku z  udziałem dziecka w półkoloniach 

 pn. „Wakacje w lesie - Naturalnie na Barbarce” 

organizowanych przez Stowarzyszenie „Tilia”  w Szkole Leśnej na Barbarce 

 

1) Oświadczam, że  

……………………………………………………………………………… 

   (imię i nazwisko uczestnika półkolonii) 

 

 jest zdrowa/y, nie ma infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną.  

 nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał/a kontaktu z 

osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii. 

 jest przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz 

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

2) Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w WYTYCZNYCH 

GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020r. 

3) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka każdorazowo przed 

pozostawieniem dziecka na półkoloniach oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

4) Zobowiązuję się do:  

 przyprowadzania dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, przed 

przyprowadzeniem zmierzę dziecku temperaturę, 

 przekazania wychowawcom informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby 

zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu na półkoloniach, 

 niepozwalania zabierać dziecku na półkolonie niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek, 

 zaopatrzenia dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z półkolonii 

oraz  do użycia podczas pobytu na półkoloniach, 

 regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślania, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 

nie podawać ręki na powitanie, 

 uczenia dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i 

kasłania,  
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 przyprowadzania i odbierania dziecka na półkolonie zawsze przez osobę zdrową, z 

zachowaniem dystansu społecznego min. 2 m od wychowawców, innych dzieci i ich 

rodziców, 

 niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności). 

 

                                           

  ……………………………………………………. 

 (data i podpis rodzica/opiekuna) 
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