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        Bielsko-Biała, dnia………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

DZIECKA……………………….…..…………………..….………..…….………., KTÓRE UCZĘSZCZA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO 

W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY………………………..…………………..…………….………...……NA GRUPĘ……….…….……… 

1. Zapoznałam/em się i zobowiązuję do przestrzegania: 

-  Procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, 

- Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3–(V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.) 

- Wytycznych MRPIPS z dnia 30.04.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w części dot. rodziców dzieci 

uczęszczających do żłobka)  

2. W szczególności w związku z w/w wymogami zobowiązuję się do: 

1) przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat konieczności zachowania dystansu od innych osób                             

i wytłumaczenia mu przed przyprowadzeniem po raz pierwszy do żłobka celu wprowadzonych zmian sanitarnych, 

2) nieprzynoszenia przez dziecko do żłobka żadnych zabawek, ani innych przedmiotów, 

3) zachowania dystansu min. 2 metrów podczas przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka od innych osób 

oraz założenia środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki ochronne); 

4) przyprowadzania i odbierania dziecka wyłącznie przez osoby zdrowe, niepoddane kwarantannie, izolacji, 

niemające styczności z osobami chorymi, pozostającymi w kwarantannie lub izolacji, 

5) przyprowadzania dziecka zdrowego, niepoddanego kwarantannie, izolacji, niemającego styczności z osobami 

chorymi, pozostającymi w kwarantannie lub izolacji, 

6) wyrażam zgodę na poddawanie dziecka procedurze codziennego mierzenia temperatury przy wejściu do 

żłobka oraz w każdej sytuacji wskazującej na jakiekolwiek objawy chorobowe, 

7) podaję nr. telefonu do szybkiego kontaktu: ..………………..…….….….……, ….………...……..………..……..                                                   

i zobowiązuję się do odbierania bez nieuzasadnionej zwłoki połączeń ze Żłobka Miejskiego, względnie do 

natychmiastowego oddzwonienia; 



Strona 2 z 2 
 

8) w przypadku powiadomienia o izolacji dziecka ze względu na niepokojące objawy chorobowe, do 

niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny odebrania dziecka ze żłobka, 

3. Jestem świadoma/y, iż pomimo zachowania wszelkich wytycznych i wymogów sanitarnych, ze względu na 

bezobjawowe przechodzenie choroby COVID- 19 przez część nosicieli, istnieje możliwość zarażenia się mojego 

dziecka na terenie żłobka. W takiej sytuacji ponoszę całkowitą odpowiedzialność za decyzję o poddaniu dziecka 

opiece w żłobku podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i nie będę występował z żadnymi 

roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Gminie Bielsko-Biała z tego tytułu. 

4. Jestem świadoma/y, iż nieprzestrzeganie wskazanych w punkcie 1 i 2 wytycznych i wymogów sanitarnych,                  

a także zatajenie informacji o kontakcie mojego dziecka lub osób z jego najbliższego otoczenia (wspólnie 

zamieszkujących) z osobami chorymi, poddanymi kwarantannie lub izolacji, może narazić inne dzieci, ich 

domowników i personel żłobka na zarażenie wirusem SARS COV 2. 

5. Zostałem pouczona/y o treści art.161 § 2 i 3 kodeksu karnego:  

§  2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie 

zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5, 

§  3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia, akceptuję je i zobowiązuję się do jego 

bezwzględnego przestrzegania. 

 

………………………………………………………………………..…….   …………………………………………………………………………………. 

 podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis rodzica/opiekuna prawnego 


