
 

Załącznik nr 2 

Toruń, …………………. 

………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica1) dziecka 

 

………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania rodzica 

 

Aktualne telefony kontaktowe do rodziców:     

 Matki   ……………………………………………………… 

 Ojca     ………………………………………………………            

 

   Oświadczenie  rodzica – powrót dziecka do przedszkola od 1.IX. 2020r. 

 

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

                                          Imię i nazwisko dziecka,  grupa wiekowa 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz wytycznymi MEN, MZ i GiS  

obowiązującymi od dnia 1 września 2020r. zobowiązuję się do: 

 Zapoznania się zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola  

WEWNĘTRZNYMI  PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTAWA związanymi 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu 

Miejskim nr 2, im. J. Brzechwy w Toruniu,  

 przyprowadzania i odbierania dziecka wyłącznie przez rodzica lub  upoważnionego 

opiekuna, 

 przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,   

 przekazania dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne,  

aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

 nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji, 

 wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

czy zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

rodzice/ opiekunowie dbają o regularne czyszczeni/pranie/dezynfekcję zabawek,  

                                                           
1)  Należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę  

    zastępczą nad dzieckiem. 



 regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślania, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem 

 i  nie podawać ręki na powitanie, 

 uczenia dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania 

i kasłania, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową, 

z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m od pracowników przedszkola, 

innych dzieci i ich rodziców, 

 wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola – hol przedszkola 

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica  

z dzieckiem 1,5 m, i rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

 natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola po otrzymaniu informacji  

o wystąpieniu objawów chorobowych. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na: 

   pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność lub w  przypadku  

 wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 
 

 
 

 

 

Toruń, ………………. 2020 r.                   ………………………….........           

                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   


