Załącznik nr 1
do Procedury Bezpieczeństwa
Przedszkolu nr 403

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, że od dnia…………………………………………..,
w związku z wprowadzeniem znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19, nasze dziecko
będzie objęte opieką w Przedszkolu nr 403, w którym będą obowiązywały wytyczne
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r.
Niniejszym oświadczam, że moja córka / mój syn:
…..…..…………………………………………………………………………………….
(nazwisko i imię dziecka)

w ciągu ostatniego tygodnia nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 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
jak np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle
mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka do Przedszkola nr 403 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin oraz że:
• Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 403
w Warszawie w okresie pandemii Covid-19",
• Zapoznałem/łam osoby upoważnione do odbioru dziecka z treścią „Procedury
bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 403 w Warszawie w okresie pandemii Covid-19",
• Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej „Procedury Bezpieczeństwa na terenie
Przedszkola nr 403 w okresie pandemii Covid-19" związanych z reżimem sanitarnym
przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka
bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych
oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w danych dniu przyjęte do placówki
i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych,
• Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia
Covid-19,
• W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko
na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka - zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
• W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców
lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający
w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie będzie objęte
kwarantanną,
• W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej
izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie
powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy,

Zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu dziecka w placówce,
• Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące,
• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku,
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej zobowiązuję się nie
przyprowadzać dziecka do przedszkola,
• Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu,
• Oświadczam, że w okresie, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola, nie przebywam
na zasiłku opiekuńczym dla dzieci do lat 8,
• Będę przestrzegał organizacji pracy obowiązujących w Przedszkolu nr 403 w okresie
trwania epidemii Covid-19.
•

Oświadczam, że jestem świadomy/ma zagrożenia epidemiologicznego wynikającego
z obecnej sytuacji w kraju w związku z COVID -19. i nie będę wnosił zażaleń do
Przedszkola nr 403 oraz organu prowadzącego w przypadku zaistnienia podejrzenia
zachorowania przez moje dziecko.
Ponadto deklaruję pobyt mojego dziecka w Przedszkolu nr 403 w Warszawie
w następujących godzinach ………………………………. biorąc pod uwagę zmienione godz.
otwarcia przedszkola podczas pandemii Covid-19 tj. 7:30 – 17:00. W przypadku konieczności
zmiany zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu zobowiązuję się
do poinformowania telefonicznego, mailowego lub osobiście do godz. 13 dnia poprzedzającego
zmianę.

……………………………………
(data i podpis rodzica)

……………………………………
(data i podpis rodzica)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o
sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 403 dane adresowe: ul. Góralska 1: 01 -112 Warszawa
2. W Przedszkolu nr 403 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
o email: iod@dbfo-wola.waw.pl;
o lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Góralska 1, 01 - 112 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO),
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana
zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
o
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
7. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 403 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Przedszkole nr 403 w Warszawie.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

