Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Oświadczam, że moja córka/ mój syn:
Imię i nazwisko dziecka:
…………………...…………………………………………………..
Data urodzenia dziecka:
.................……………………………………………………………
nie miała/ł kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-Cov-2,
wywołującego zachorowanie na COVID-19 oraz żadna osoba z najbliższego
otoczenia (domowników i rodziny) nie przebywała poza granicami naszego
kraju w ostatnim czasie. Aktualnie nie przebywa również na kwarantannie i nie
jest w izolacji epidemiologicznej w związku z podejrzeniem, bądź chorobą
COVID-19. Ponadto nie miała również świadomego kontaktu z osobami chorymi
i nie przejawia widocznych oznak choroby.
Oświadczam, że będę przyprowadzała/ł na zajęcia dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (tj. stan podgorączkowy,
kaszel lub objawy przeziębienia). Będę stosowała/ł się do zaleceo lekarskich,
które mogą określid czas nieposyłania dziecka na zajęcia.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/ świadomy
odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia Elbląskiej Szkółki
Żeglarskiej

Oświadczam, iż zostałam poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest
narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin:
1. Mimo wprowadzonych na zajęciach obostrzeo sanitarnych i
wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że podczas
zajęd może dojśd do zakażenia COVID – 19.
2. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia podczas zajęd
(nie tylko na terenie) kadra/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż
zarówno jego rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14dniową kwarantannę.
3. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego
rodziców lub kadry zajęcia zostają zawieszone do odwołania, a wszyscy
przebywający w danej chwili na terenie ośrodka oraz ich rodziny i najbliższe
otoczenie przechodzą kwarantannę.
4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic dziecka oraz stosowne służby i
organy.
5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślid) uczulone na wszelkie środki
dezynfekujące. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka
podczas zajęd nie będę wnosił skarg, zażaleo, pretensji do zarządu Jachtklubu
Elbląg, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z
obecnej sytuacji w kraju.

Data:…………………………….……………………………………………………………. .
Czytelny podpis rodzica/rodziców:………..…………………………………………………

