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Imię i nazwisko dziecka Data i miejscowość 

 
Oświadczenie 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................. w Oazie 
Modlitwy w dniach 19 marca 2021 r. (piątek) od godz. 18.00 do 21 marca 2021 r. (niedziela) do 
godz.13.00 w Pionkach; 

2. Przyjmuje odpowiedzialność i jestem świadomy ryzyka możliwości wystąpienia wirusa 
COVID-19 i zarówno u dziecka, jak i rodziców / opiekunów, a także innych 
domowników, związanego z obecnością dziecka na Oazie Modlitwy oraz dowozem dziecka 
do ośrodka oazowego „Betania” ; 

3. Oświadczam, że przywiezione przeze mnie dziecko, według mojej najlepszej wiedzy w 
ciągu ostatnich 14 dni nie było zarażone wirusem COVID 19 i jest zdrowe, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ̨a w szczególności, wirus 
COVID 19 ; 

4. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie przebywa żadna osoba na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

5. Oświadczam, że dziecko ani żaden z domowników nie miał kontaktu z osobą o 
potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID 19 lub osobą, która powróciła z zagranicy w 
ciągu ostatnich 10 dni; 

6. Zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli dziecko lub którykolwiek z 
domowników miałby kontakt z osobą o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID 19, 
lub zostanie poddany kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych; 

7. Zobowiązuje się poinformować moderatora Oazy Modlitwy o wykryciu zarażenia 
na COVID – 19 lub poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojego dziecka lub 
któregokolwiek z domowników w terminie jednego dnia od uzyskania pozytywnego wyniku 
testu na obecność wirusa COVID 19; 

8. Oświadczam, że dziecko zostanie przywiezione i odebrane z Oazy Modlitwy 
wyłącznie przez osoby zdrowe; 

9. Jestem świadomy, że zatajenie którejkolwiek z powyższych informacji może mieć 
wpływ na zdrowie i życie pozostałych dzieci uczestniczących w Oazie Modlitwy, jak i 
wszystkich osób z nim zamieszkujących. 

10. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 
11. Dołożę wszelkich starań, aby moje dziecko zachowywało reżim sanitarny podczas 

trwania Oazy Modlitwy. 
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Czytelny podpis oświadczenia przez rodzica / opiekuna prawnego 


