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Załącznik nr 1 

Białowieża, ……………………………… 

…................................................................. 
    Imię i nazwisko rodzica/imiona i nazwiska rodziców 
 
 

………............................................................ 
           Imię i nazwisko ucznia niepełnoletniego 

 
.....…............................................................ 
                         adres zamieszkania 

 

 

Dyrektor 

Technikum Leśnego w Białowieży 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany(a)/my niżej podpisani 

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

niniejszym oświadczam(y), iż: 

1. w ciągu ostatnich dwóch tygodni moje/nasze dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną 

koronawirusem (COVID-19), 

2. w ciągu ostatnich dwóch tygodni osoby, z którymi zamieszkuje nie przebywały ani nie przebywają 

na przymusowej kwarantannie lub izolacji, 

3. stan zdrowia mojego/naszego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy charakterystyczne 

dla zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, nudności, duszności),  

4. o każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię/powiadomimy dyrekcję 

szkoły, 

5. wyrażam(y) zgodę na mierzenie temperatury mojemu/naszemu dziecku po przybyciu do szkoły, 

internatu, 

6. mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się koronawirusem oświadczam(y), iż ryzyko jest 

mi/nam znane i ewentualne skutki są po mojej/naszej stronie, 

7. przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, iż pracownicy są uprawnieni do niewpuszczenia osoby 

wykazującej objawy chorobowe na teren szkoły i internatu, 
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8. jestem świadomy(a)/jesteśmy świadomi, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 

kwarantannę wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców internatu, pracowników szkoły oraz 

kierownictwo szkoły jak również i ich rodziny, 

9. jestem świadomy(a)/jesteśmy świadomi, że w przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-

19 zostaną wobec mojego/naszego dziecka wszczęte czynności określone w procedurach 

postępowania wobec uczniów i pracowników Technikum Leśnego w Białowieży w sytuacji 

wystąpienia podejrzenia zachorowania na COVID-19, 

10. wyrażam(y) zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

podejrzenia zachorowania na COVID-19, 

11. oświadczam(y), iż ja/my i moje/nasze dziecko zapoznaliśmy się z procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi  w Technikum Leśnym w Białowieży oraz z procedurami postępowania wobec 

uczniów i pracowników Technikum Leśnego w Białowieży w sytuacji wystąpienia podejrzenia 

zachorowania na COVID-19 i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 

 

 

 ………………………….............…………….. 
 czytelny podpis rodzica 

 

 

 …………………….............………………….. 
 czytelny podpis ucznia 

 

 

 


