OŚWIADCZENIE
dotyczące realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ministerstwa Zdrowia podczas wypoczynku

Ja,.......................................................................................................................... ........................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
będący rodzicem/ opiekunem prawnym .......................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
Przyjmuję do wiadomości:
1) konieczność pilnego odebrania dziecka z obozu w przypadku pojawienia się u niego niepokojących
objawów choroby;
2) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust;
3) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób
zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);
Oświadczam, że:
1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;
2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz że dziecko nie
miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku ;
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z organizatorem podaję poniższe dane kontaktowe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
4) zapoznałam/em się z regulaminem organizacji zajęć na obozach prowadzonych przez Stowarzyszenie
Sportowe Forza w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego
dostępnym na stronie Akademii Piłki Nożnej Forza Wrocław (zakładka OBOZY)
5) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z
przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
6) jestem przygotowana/y do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
7) jako osoba odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu jestem zdrowa/y, nie miałam/em
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwałam/em z osobą przebywającą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
8) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów,
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

...............................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

