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OŚWIADCZENIE 
KLUB  MISIA  BO 

STAN EPIDEMII COVID-19 
 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA COVID-19 

DANE PRACOWNIKA 
Dane: 

 Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania: 

 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe: 
 
 

Telefon: Adres e-mail: 

     
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA COVID-19 

 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 
zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się, mnie, moich domowników, innych 
opiekunów w Przedszkolu i dzieci w Przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie 
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z 
opiekunami, dyrekcją, jak również ich rodzinami. 

3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 
objęci kwarantanną, a każdy domownik jest zdrowy. 

4. W czasie mojego pobytu w Przedszkolu, jestem zdrowy. Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, 
ani nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe. 

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 
miałam/em styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury u mnie przy przyjściu do 
Przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania pracy. 

7. Zobowiązuję się do dezynfekcji wszelkich przedmiotów, wnoszonych przede mnie na teren 
placówki, w szczególności telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, torebek, portfeli, 
dostarczanych paczek, towarów, itp. Wszystkich zbędne przedmioty i rzeczy osobiste 
pozostawię w Szatni dla Personelu na wyznaczonej i oznaczonej półce. 

8. W przypadku gdyby wystąpiły u mnie niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuje się do 
każdorazowego poinformowania o tym fakcje Dyrekcji Przedszkola. 

9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 
Przedszkola. 

10. Potwierdzam, iż zostałam/em wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej: 
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do 
użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u Dziecka adekwatnie do aktualnej 
sytuacji) i zobowiązuję się do ich używania. 

11. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Przedszkola w tym 
informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów 
wywieszonymi na terenie placówki. 

12. Zobowiązuje się do zachowania higieny osobistej, czystości, higieny i bezpieczeństwa 
zgodnie z Procedurami HACCP i Poprawnymi Praktykami Higienicznymi obowiązującymi w 
Placówce z uwzględnieniem potrzeb zagrożenia epidemicznego. 

13. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w „Zarządzenie 
20.05.05 04.2020 stan epidemii COVID-19 wytyczne GIS 20.05.04”. 
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14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 
przypadku zarażenia COVID-19. 

15. W przypadku wystąpienia u mnie niepokojących objawów nie przyjdę do pracy, pozostanę 
w domu i skontaktuję się telefonicznie ze stacją sanitarno—epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu mojego zdrowia zadzwonię pod nr 999 lub 112 i 
poinformuję, że mogę być zakażony COVID-19. 

16. W przypadku wystąpienia u mnie, będąc na stanowisku pracy, niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie COVID-19 zobowiązuję się do niezwłocznego zaprzestania pracy. 
Niezwłocznie zostanę odizolowany w przeznaczonym do tego pomieszczeniu Izolatka. 

17. Niniejszym kwituję odbiór pakietu środków ochrony osobistej i oświadczam, iż wiem gdzie 
znajdują się ich zapasy na wypadek konieczności ich użycia: 
 

Środki Ochrony: 

 Maseczki jed: Miejscowość: 

   

   

   

   

 
 
 

………………………………………………………………………… 
      Data, imię i nazwisko pracownika 

 
 
 

 


