
Starachowice, dn........................................................

Oświadczenie o stanie zdrowia wychowanka Bursy 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn

 …..........................................................................................…………………………………………..
- ma* / nie ma*      objawów typu: katar, kaszel, duszności, alergia, wysypka, ból brzucha, gorączka 
powyżej 37,2°C, biegunka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu,
- nikt z osób mieszkających z moją córką/ moim synem w jednym gospodarstwie domowym nie 
przebywa obecnie na kwarantannie/ jest hospitalizowany

TAK, PRZEBYWA OBECNIE *                          NIE PRZEBYWA OBECNIE*,
- moja córka       miała* /nie miała *       mój syn       miał* / nie miał*  styczności z osobą chorą na 
COVID- 19,
- moja córka/ mój syn     choruje* / nie choruje*     na chorobę przewlekłą/ nie jest w tzw. grupie 
podwyższonego ryzyka,
Jeśli choruje na chorobę przewlekłą, to jaką? 
…................................................................................................................................................................
Jeśli jest w tzw. grupie podwyższonego ryzyka, to 
dlaczego? .....................................................................…………………………………………………..
…................................................................................................................................................................
- wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody*     na ewentualny pomiar temperatury ciała mojej córki/ 
mojego syna 
- jeśli w trakcie roku szkolnego osoba przebywająca we wspólnym gospodarstwie domowym mojej 
córki/ syna zostanie poddana kwarantannie/ izolacji/ hospitalizacji, zobowiązuję się nie posyłać mojej 
córki/ mojego syna do Bursy w tym czasie, powiadomić o tym fakcie Bursę oraz stosować się do 
zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
- wyrażam zgodę,   aby w przypadku wystąpienia u mojej córki/ mojego syna niepokojących objawów
wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19, moje dziecko zostało bezzwłocznie odizolowane 
przez pracownika Bursy do wyznaczonego miejsca – IZOLATORIUM, do czasu niezwłocznego 
przyjazdu rodzica/ opiekuna prawnego / Pogotowia Ratunkowego (w zależności od sytuacji), o 
zaistniałej sytuacji powiadomione zostaną odpowiednie służby sanitarne,
- jestem świadoma/y, iż w przypadku ignorowania przeze mnie telefonicznego wezwania o 
niezwłoczne stawienie się w Bursie w przypadku podejrzenia o zakażenie COVID-19 mojej córki/ 
mojego syna, Wicedyrektor Szkoły ma prawo powiadomić odpowiednie instytucje (Policję, Sąd 
Rodzinny, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną),
- jestem świadoma/y, iż mimo wprowadzonego rygoru sanitarnego i wdrożonych środków ochronnych
na terenie Bursy, może dojść do zakażenia COVID-19, w związku z czym moja córka/ mój syn może 
zachorować lub być objęta/y kwarantanną,

Oświadczam ponadto, że :
- w sytuacji zarażenia się mojej córki/ mojego syna COVID-19 na terenie Bursy ZSZ nr 1 w 
Starachowicach nie będę wnosił/a skarg i zażaleń do organu prowadzącego, będąc całkowicie
świadomy/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju,
- zapoznałem/ am się z treścią Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem 
epidemii dla Bursy w ZSZ nr 1 w Starachowicach. 

…..................................................................................................
                                                                                     podpis rodzica wychowanka niepełnoletniego

 *  zakreślić właściwą odpowiedź


