
OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z PROCEDURAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I POBYTU DZIECI, MŁODZIEŻY  

I DOROSŁYCH w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach w warunkach 

zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19 dotyczy zajęć stałych oraz imprez plenerowych 

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:  ........................................................................................ 

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna): ………………………………………………………. 

tel. kontaktowy (rodzica/opiekuna):  ………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że ja, moje  dziecko (oraz pozostali domownicy)  jesteśmy zdrowi.  Nie mamy kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u nas żadne niepokojące objawy chorobowe. 

2. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie, mojego dziecka oraz wszystkich pozostałych domowników takie 

objawy jak gorączka, duszności, katar, kaszel, ani nie mieliśmy styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub 

odbywały kwarantannę. 

3. Ja, moje dziecko (oraz pozostali domownicy) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

4. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych uczestników 

zajęć w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji 

naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również ich 

rodzinami. 

5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach  

w MBP-CK oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. W sytuacji zarażenia się na terenie 

placówki (lub podczas zajęć plenerowych organizowanych przez jednostkę) nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz Organu 

Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie 

sytuacji.  

6. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 

7. W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka (oraz pozostałych domowników)  wystąpiły niepokojące objawy 

chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników MBP-CK w Boguszowie-

Gorcach oraz odebrania dziecka (dzieci) w trybie natychmiastowym. 

8. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-

19. 

9. Zobowiązuje się do wyposażenia mojego dziecka biorącego udział w zajęciach w obowiązkową maseczkę ochronną.  

10. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w MBP-

CK, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

 

Boguszów-Gorce, dn.  ……………………………      ………………………………………………… 
              podpis rodzica/opiekuna/uczestnika zajęć 

 

 


