
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA OBOZIE 2020 W OKRESIE EPIDEMI COVID - 19 OŚWIADCZENIE 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam że moja córka/mój syn ……….……………………………………………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) nie miał kontaktu, nie zamieszkiwał w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
wypoczynku z osobą zakażoną wirusem Covid — 19, z osoba podejrzaną o zakażenie oraz nikt  
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych 
oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 
chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku i węchu. Jednocześnie oświadczam, iż jestem 
świadoma/świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne wysłanie dziecka na kolonie  
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID — 19  Oświadczam, iż zostałam / zostałem 
poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecko i naszych rodzin. tj. ja jako 
Rodzic / Opiekun prawny odprowadzający dziecko na zbiórkę wyjazdową oświadczam że jestem 
zdrowy/a, bez żadnych objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 
kolonii nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury termometrem przed wyjazdem na kolonie przed wejściem 
do autokaru i codzienne mierzenie temperatury w czasie trwania kolonii przez pielęgniarkę/lekarza 
lub osobę wyznaczona przez kierownika kolonii. 

2. Mimo wprowadzonych podczas trwania kolonii w czasie zajęć, w czasie zakwaterowania  
i wyżywienia, podróży autokarem obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie kolonii może dojść do zakażenia COVID-19  

3. Zobowiązuje się do niezwłocznego — do 12 godzin odbioru dziecka z kolonii w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności. 
Oświadczam, ze dziecko NIE JEST / JEST (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka w czasie trwania kolonii nie będę wnosił/a 
skarg, zażaleń, pretensji do organizatora wypoczynku, nie będę żądać odszkodowań będąc całkowicie 
świadomym zagrożenia epidemiologicznego COVID — 19 panującego w kraju. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania organizatora wypoczynku o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid — 19 w mojej rodzinie i w moim najbliższym otoczeniu  

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

(data, miejsce oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania i numer kontaktowy do szybkiej komunikacji) 


