
Zał. nr 4 

INFORMACJE WYTYCZNE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
UCZESTNIKA ZAJĘĆ „MOKowisko – LATO 2021” w czasie pandemii. 

 
 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Do placówki można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko, tzn. bez żadnych oznak 

chorobowych przypisywanych objawom zakażeniem  COVID -19*. 
 

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku (uczestnicy WYPOCZYNKU, rodzice/opiekunowie 

prawni) muszą mieć założoną maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą nos i usta. 

3. Do sali WYPOCZYNKU wchodzą tylko uczestnicy zajęć, KIEROWNIK WYPOCZYNKU, 

WYCHOWAWCY i obsługa porządkowa. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający  

i odbierający dzieci nie wchodzą do sali zajęć, ani do żadnych innych pomieszczeń w budynku! 

4. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce lub także jednorazowe rękawiczki. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni nie przyprowadzają dziecka, w przypadku gdy ktoś  

z domowników przebywa w kwarantannie bądź miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

6. Uczestnicy WYPOCZYNKU poddawani są codziennie pomiarowi temperatury (dokonuje jej  

i wpisuje do ankiety wychowawca), rodzice/opiekunowie prawni każdego dnia przedkładają 

wychowawcom ankietę codziennej kwalifikacji zdrowia uczestnika zajęć (zał. nr 7). 

7. Zgodnie z zaleceniami GIS obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia niepotrzebnych 

przedmiotów i urządzeń np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, zabawek, przyborów 

plastycznych, a także biżuterii itp. Zakaz ten dotyczy wszystkich znajdujących się na terenie 

WYPOCZYNKU. Prosimy o wyjaśnienie dziecku w domu tego zakazu. 

8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania kierownika wypoczynku, jeżeli 

on sam lub ktoś z najbliższej rodziny (zamieszkującej pod tym samym adresem) przebywał na 

terenie, gdzie zachorowalność na COVID-19 jest duża. 

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19, stosowania dystansu społecznego, 

używania środków higieny indywidualnej, zachowania szczególnej ostrożności  

w miejscach publicznych i przygotowania dziecka do wymogów regulaminu zajęć „MOKowisko – 

LATO 2021”. Winny także dostosować swoje zachowania do wymogów tego regulaminu podczas 

przyprowadzania i odbioru dziecka z miejsca WYPOCZYNKU. 

10. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do przekazania codziennie rano przed 

zajęciami wypełnionej ankiety codziennej kwalifikacji zdrowia uczestnika zajęć (zał. nr 7); 

temperaturę ciała wpisuje do ww. ankiety WYCHOWAWCA, po uprzednim jej zmierzeniu przy 

wejściu do miejsca WYPOCZYNKU. 



11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wskazania telefonu, pod którym jest  dostępny 

w trakcie pobytu dziecka na zajęciach w przypadku konieczności odbioru dziecka z placówki.  

12. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest niezwłocznie odebrać je z placówki, tzn. do 1 godziny zegarowej (dziecko  

w tym czasie zostanie odizolowane od innych dzieci). 

13. Obowiązuje zakaz pozostawiania w miejscach WYPOCZYNKU rowerów, hulajnóg itp. 

sprzętów. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi zasadami i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania.  

 

 

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

 Miejscowość, data                     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć 

*Jako objawy infekcji rozumie się np.: gorączka – powyżej 37,2°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku lub węchu, zmęczenie i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka. 


