Kraków dnia …………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Dane rodzica/opiekuna

Oświadczenie
Dotyczy przebywania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce

zasad,

związanych z reżimem sanitarnym.
2. Potwierdzam, że dziecko nie jest objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, ani
nie przebywa w domu z osobą objętą izolacją w warunkach domowych.
3. Wyrażam zgodę na zdalne mierzenie temperatury dziecka przy wejściu do szkoły.
4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia u niego
jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w szkole.
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19.

…………………………………..
Podpis

Udzielenie informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii,
w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r.
Nr 119, poz. 1), czyli RODO

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Edukacji
Narodowej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu szkoły prosimy o
zapoznanie się z poniższym tekstem oraz podpisanie oświadczenia.

Informacje na temat warunków przebywania pracowników Szkoły i osób wykonujących
czynności zlecone w szkole
1. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
2. Pracownicy i osoby wykonujące czynności zlecone nie mogą przychodzić do szkoły, jeżeli w ich
domu jest osoba chora, objęta izolacją w warunkach domowych.
3. Pracownicy i osoby wykonujące czynności zlecone wchodzą tylko do wyznaczonych
pomieszczeń, ograniczając do niezbędnego minimum czas przebywania na terenie Szkoły.
4. Osoby wchodzące na teren Szkoły będą miały mierzoną temperaturę.
Proszę o podpisanie oświadczenia i złożenie go w szkole:
1. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce

zasad,

związanych z reżimem sanitarnym.
2. Potwierdzam, że w domu nie przybywa osoba chora, ani osoba objęta izolacją w warunkach
domowych.
3. Wyrażam zgodę na zdalne mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej u mnie/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19.

*Udzielenie informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych szczególnej
kategorii, w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r.
Nr 119, poz. 1), czyli RODO

