
OŚWIADCZAM, ŻE……………………………………………...(imię, nazwisko uczestnika)

 w  dniu  wyjazdu  na  obóz  jest  zdrowy/a,  bez  objawów  infekcji  oraz  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 nie zamieszkiwał/a  z  osobą przebywającą  na kwarantannie  i  nie  miał/a  kontaktu z
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,

 jest  przygotowany/a  do stosowania się do wytycznych i  regulaminów uczestnictwa
związanych  z  zachowaniem  dystansu  społecznego  (co  najmniej  2  m)  oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny,

OŚWIADCZAM ŻE:

 odprowadzając dziecko na zbiórkę jestem zdrowy/a, nie mam objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku
dziecka,

ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 niezwłocznego  –  do  12  godzin  –  odbioru  dziecka  z  wypoczynku  w  przypadku
wystąpienia u  dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura,
kaszel, katar, duszności), 

 poinformowania organizatora wypoczynku o chorobach przewlekłych dziecka (jeżeli
taka  występuje),  mogących  narazić  je  na  cięższy  przebieg  zakażenia  na  etapie
zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
W  przypadku  występowania  chorób  przewlekłych  zobowiązuje  się  do
dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wypoczynku,

 zaopatrzenia  uczestnika  wypoczynku  w indywidualne  osłony nosa  i  ust  do  użycia
podczas pobytu na wypoczynku.
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