
Załącznik nr 1a 

OŚWIADCZENIE 

rodzica / opiekuna prawnego* 

 

1. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy* mojej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do placówki spółdzielczej …...............................................................................Katowickiej                         

Spółdzielni Mieszkaniowej w aktualnej sytuacji epidemicznej. 

2. Ponadto oświadczam, że moja córka / syn* ….................................... ........................nie miała/ł*  

kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz, że nikt z członków mojej najbliższej rodziny 

i otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

3. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

5. Oświadczam, że  dziecko jest/ nie jest* uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

6. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w  przypadku zauważenia oznak choroby (np. podwyższona 

temperatura, kaszel itp.) dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, a  w  przypadku zaobserwowania  

niepokojących objawów chorobowych w trakcie zajęć, dziecko natychmiast zostanie odizolowane i  

niezwłocznie zabrane z zajęć przez rodzica / opiekuna prawnego*. 

* Prosimy o podkreślenie właściwej formy. 

                                                                                              ........................................................... 

                                                                                            data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 
Administratorem danych osób składających oświadczenie jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach (40 -

168),ul. Klonowa 35C. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane 
dotyczą są dostępne w Polityce prywatności, w siedzibie Spółdzielni, administracjach osiedli oraz na stronie internetowej 
www.ksm.katowice.pl  w zakładce „Polityka prywatności” 
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