
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Szkoły 
 Podstawowej Fundacji „Elementarz”  w Jackowie 

Z dnia 20.05.2020r. 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W SZKOLE  ODSTAWOWEJ FUNDACJI  

„ELEMENTARZ” W JACKOWIE 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y iż 

podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki 

wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami. 

 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję pracy w okresie epidemii, tym samym na 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

 

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 

miałam styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.  

 

6. Zobowiązuję się mierzyć sobie temperaturę 2x dziennie. Wyrażam zgodę na mierzenie 

temperatury w czasie pracy przez pracodawcę. 

 

7. Zapoznałam się z  wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020 dla 

instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz regulaminem dla rodziców i wytycznymi dla 

pracowników. Wszystkie dokumenty obowiązują od 25.05.2020 do odwołania. 

 

8. Podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie osobistej maseczki ochronnej, należy 

zdezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki. 

 

9. W przypadku gdy wystąpią u mnie niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego informowania o tym fakcie pracodawcę. 

 

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły. 

 

11. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Szkoły w tym informacjami na 

temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie 

placówki dostępnymi dla Rodziców i pracowników oraz z instrukcjami higienicznego mycia 

rąk, dezynfekcji itp. 

 

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

…………………………………………………….. 

data i podpis Pracownika 


