
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NP. „BAJKOWY ŚWIAT”  W CZĘSTOCHOWIE W OKRESIE ZAGROŻENIA 

EPIDEMICZNEGO COVID -19 

 

.......................................................................................……… 
 ( imię i nazwisko dziecka) 

1.Oświadczam, że spełniamy1: 

 

Spełnianie kryterium* 

 
TAK 

 

NIE 

kryterium A nie mam/y możliwości pogodzenia pracy 

z opieką nad dzieckiem w domu 

  

kryterium B 

należę do grupy pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oświadczam ,że: 
1) zapoznałem się z dokumentem Informacje o funkcjonowaniu Przedszkola Bajkowy Świat w okresie 

pandemii, 

2) wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała  mojego dziecka  każdego dnia przy przyjęciu do przedszkola 

oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  chorobowych   u dziecka, w czasie przebywania  

pod opieką przedszkola, 

3) moje dziecko będzie korzystać z usług przedszkola od  dnia ………………./w dni robocze/ , w godz.  

od ……..….. do……………. .  

 

 3. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami** 

Matka .................................................................... 
                                                  ( numer telefonu) 

 

Ojciec ..................................................................... 
                                                  ( numer telefonu) 

 

4. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym2.  

 

                                                            …….................................................................................................. 
                                                                                                                                        (data , czytelne podpisy obojga Rodziców) 

 

 5.  Jestem świadomy, że przebywanie na jednej powierzchni łącznie w jednym czasie i miejscu większej    

      liczby osób  zwiększa  ryzyko: 
1) bezobjawowej transmisji wirusa między dziećmi , 

2)  bezobjawowego  przechodzenie choroby COVID-19 przez dzieci, 

3)  pojawienia się w przedszkolu  ogniska zakażenia koronawirusem mimo zachowania reżimu sanitarnego.   

                                                 

                                                      ……………………………………………………………………………. 
                                                                                                     ( data , czytelne podpisy obojga  Rodziców) 

 

*    Właściwe zaznaczyć znakiem X 

** Należy podać numer telefonu, który będzie zawsze aktywny i dostępny w kontakcie przedszkola z rodzicem do szybkiego reagowania w sytuacji     

      zaistnienia objawów chorobowych u dziecka. 

 
1 W celu weryfikacji danych przedszkole może wymagać dołączenia zaświadczenia pracodawcy potwierdzającego obowiązek świadczenia pracy, 

   w planowanym terminie otwarcia przedszkola. 

 
2Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  

postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 


