
Imię i nazwisko dziecka …………………………………….…………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………………………………… 

Numery telefonu do kontaktu……………………………..……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ankieta –wywiad epidemiologiczny*   

1. Czy w ostatnim czasie (ostatnie 14 dni) ktoś z członków rodziny chorował ( katar, kaszel 

temperatura) ? 

TAK 

 NIE 

2. Czy w ostatnim czasie spotykali się Państwo z kimś, kto przyjechał z zagranicy ? 

TAK 

 NIE 

3. Czy w ostatnim czasie spotykali się Państwo z kimś, kto przebywał na kwarantannie ? 

TAK 

 NIE 

4. Czy w ostatnim czasie spotykali się Państwo z kimś, kto CHOROWAŁ na COVID-19. ? 

TAK 

 NIE 

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki o zaistnieniu zdarzeń    
w punktach 1-4  
 
TAK 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych, oświadczam , że wszystkie 

podane przez mnie informacje są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem. 

 

 

 

                                                                                          ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                        Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 
*właściwe podkreśl 

 



 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 

przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do 

przedszkola.  

                                                                                                                               ……………………………..  
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

  
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w 

przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.  

                                                                                                                               ……………………………...  
(data i czytelny podpis rodzica) 

  

 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.  

                                                                                                                                       ..…………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica)  

 

 
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika przedszkola codziennego pomiaru temperatury        

u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.  

                                                                                                                             ....………………………….  
(data i czytelny podpis rodzica)  

 

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” w Legnicy. Podstawą przetwarzania 
danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych 
interesów osób przebywających w placówce. Dane kontaktowe przetwarzane są w celu sprawnego i 
natychmiastowego kontaktu z rodzicem w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub niepokojących objawów u 
dziecka na podstawie ochrony żywotnych interesów dziecka oraz innych osób przebywających w placówce. Dane 
zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa 
prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także 
prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym 
podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały 
profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola. 
 

 


