
 

Załącznik nr 1 

KARTA INFORMACYJNA NA CZAS PANDEMII 

Oddziały Przedszkolne w ZKiW w Kolbudach od 11 maja 2020r. jest czynne w godzinach od 7.00 do 

16.30. 

Informujemy, że po godzinie 8.15 nie będzie możliwości przyprowadzenia dziecka, wejście na teren szkoły 

będzie niemożliwy. Rodzic nie wchodzi na teren placówki – dziecko w drzwiach zostaje przekazane 

pracownikowi przedszkola, który zmierzy mu temperaturę. 

OŚWIADCZENIE 

W związku ze stanem pandemii korona wirusa SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie mojego 

dziecka……………………………………………….. w Oddziale Przedszkolnym w ZKiW w Kolbudach. 

Jestem odpowiedzialny za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. 

Zdaję sobie sprawę z zagrożenia. W przypadku ewentualnego zachorowania placówka nie ponosi 

odpowiedzialności, wywiązując się z odpowiednich reżimów sanitarnych. 

Jednocześnie oświadczam, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałem/łam u siebie objawów 

infekcji, nie miałem/łam kontaktu z osobą objętą kwarantanną oraz nie przebywałem/łam poza granicami 

Polski. 

Poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie narażenie osób drugich na zakażenie korona wirusem SARS-

CoV-2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłoszone do odpowiednich 

służb. 

Zobowiązuję się do przyprowadzania zdrowego dziecka o godzinie ………... i odbierania o 

godzinie………………….. .(chodzi o konkretne godziny, których należy przestrzegać ze względu na 

organizację placówki) 

Zobowiązuję się do codziennego mierzenia temperatury dziecka w domu  i wyrażam zgodę na pomiar 

temperatury mojego dziecka podczas pobytu w placówce. 

       Podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

Kilka informacji organizacyjnych: 

 Prosimy o przygotowanie  dziecko na powrót do przedszkola – uprzedź dziecko, że przedszkole 

będzie wyglądać i działać trochę inaczej; (najważniejsze – inaczej będzie wyglądało 

przyprowadzanie i odbieranie); 

 Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani pluszaków, z przedszkola również nie 

wynosi obrazków, rysunków itp.; 

 Korzystamy tylko i wyłącznie z ręczników jednorazowych, nie myjemy zębów w przedszkolu, 

 Dziecko codziennie ubieramy w inną odzież; 

 W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę; 

 Po odebraniu dziecka opuszczamy teren przedszkola, nie korzystamy z placu zabaw. 


