OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA
(oświadczenie dla rodziców dzieci do 13 r.ż.)

..............................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
...............................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
..............................................................................................................
Nazwa zajęć / wydarzenia, w którym dziecko bierze udział
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Oświadczam, że
zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi w NOK i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę
wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Nowodworskiego Ośrodka Kultury w razie zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 na terenie NOK.
Jednocześnie oświadczam, że:
a) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
b) moje dziecko nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, nie przebywa na kwarantannie oraz
nie miało w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
c) w ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie przebywało za granicą,
d) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na
kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym
bezzwłocznie poinformować Nowodworski Ośrodek Kultury oraz w trybie natychmiastowym
zrezygnować z uczestnictwa dziecka w zajęciach. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z
prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża
mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że dziecko jest chore – również
na odpowiedzialność karną.

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

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Nowodworski Ośrodek Kultury pobiera od Państwa dane
kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z
uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych w NOK zakażenia SARS-CoV-2 w celu
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

