
Legnica, dnia …………..………….. 2020 r. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka dotyczące wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży uczestnika kolonii letnich organizowanych przez Oddział Okręgowy TPD 

w Legnicy 

w ……………………………. 

w terminie …………………… 2020 r. 

 

1. Oświadczam, że mój/moja syn/córka ........................................................... .............................. (imię i 

nazwisko dziecka) jest zdrowy/a, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Oświadczam, że mój/moja syn/córka 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 

3. Oświadczam, że mój/moja syn/córka jest przygotowana do stosowania się do wytycznych i regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 

higieny. 

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności 

itp.). 

5. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała u mojego dziecka oraz na gromadzenie danych w 

zakresie zaleceń GIS wyłącznie na potrzeby pobytu mojego dziecka na koloniach. 

6. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Kolonii 2020 przygotowanym przez organizatora z 

uwzględnieniem szczegółowych wytycznych GIS, MZ i MEN. 

7. Zobowiązuję się do poinformowania organizatora oraz kierownika kolonii o wszelkich zmianach sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

8. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 

wypoczynku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje 

osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 

112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. W przypadku jasnego zalecenia lekarza o 

konieczności pobytu dziecka w szpitalu/na oddziale zakaźnym, wyrażam zgodę na transport dziecka pod 

opieką wychowawcy do czasu mojego przyjazdu. 

9. Mimo wprowadzonych w czasie kolonii/obozu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że w trakcie wypoczynku może dojść do zakażenia COVID-19. 

10. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

11. Oświadczam, że w sytuacji zakażenia się mojego dziecka wirusem COVID-19 w  nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, będąc całkowicie świadom 

zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju. 

12. Najszybszy kontakt na wypadek pilnej potrzeby to: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

........................................................... 

(czytelny  podpis rodzica/opiekuna) 


