Załącznik nr 1: Procedura bezpieczeństwa podczas półkolonii sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klubu Sportowy Fala Nieporęt w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn
...........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

nie miał/a/ kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia
dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona temperatura,
katar, kaszel, alergia, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i
inne nietypowe.
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Zarząd Klubu o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i
nie przyprowadzać chorego dziecka na zajęcia.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka na półkolonie sportowe w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:
mimo wprowadzonych podczas półkolonii obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że podczas zajęć może dojść do zakażenia COVID19;
2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia podczas półkolonii wśród
personelu/dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja
rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców/opiekunów
prawnych lub personelu półkolonie zostają odwołane, a wszyscy przebywający w danej chwili
na terenie obiektu oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej,
osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM,
wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun prawny dziecka oraz stosowne służby i organy.
1.

Oświadczam, że dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki
dezynfekcyjne.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka podczas półkolonii nie będę wnosił/wnosiła
skarg, zażaleń, pretensji do organu organizującego wypoczynek będąc całkowicie świadom/świadoma
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

................................................................
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Miejscowość, data ...................................

Załącznik nr 2: Procedura bezpieczeństwa podczas półkolonii sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klubu Sportowy Fala Nieporęt w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Czynniki ryzyka zakażenia COVID-19 u dziecka, rodziców/opiekunów prawnych i
domowników:
- zmniejszona odporność organizmu,
- choroby serca,
- przewlekle choroby płuc, astma,
- choroby układu oddechowego,
- cukrzyca,
- problemy z krzepliwością krwi,
- przyjmowanie leków stosowanych w chemioterapii, - wiek 65+,
- choroby nerek,
- choroby wątroby,
- choroby nowotworowe,
- nadciśnienie tętnicze,
- nadwaga,
- inne zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi czynnikami ryzyka zarażenia COVID-19
u dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i domowników oraz ponoszę wszelką
odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z posłaniem dziecka na półkolonie sportowe,
oraz zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów.
Oświadczam, że jestem świadomy/a ewentualnych konsekwencji zdrowotnych wynikających
z uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i sportowych oraz,
że nie będę rościł/a prawa do żadnego odszkodowania z tego tytułu.
................................................................
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Miejscowość, data ..................................

Załącznik nr 3: Procedura bezpieczeństwa podczas półkolonii sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klubu Sportowy Fala Nieporęt w okresie pandemii COVID-19

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
•
•

•
•
•

Zapoznałam/em się z treścią „Procedur bezpieczeństwa podczas półkolonii sportowych w
okresie pandemii COVID-19”
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej i OSiR
Nieporęt „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19” związanych z reżimem
sanitarnym przede wszystkim: przyjścia na zajęcia tylko i wyłącznie dziecka zdrowego, bez
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z
zajęć sportowych w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu na
zajęciach.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka nie zostanie ono w danym dniu przyjęte na zajęcia i nie będzie mogło ich odrobić
Wyrażam zgodę na dokonywanie codziennego pomiaru temperatury u mojego dziecka z
wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
Zobowiązuję się do poinformowania Zarządu Klubu o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej
rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19.

................................................................
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Miejscowość, data .......................................

