
Oświadczenie rodzica wychowanka 

w związku z zamieszkaniem w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle 

w czasie stanu epidemii w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

1. Wyrażam wolę zamieszkania mojego dziecka w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle  

w okresie odbywania nauki w szkole i zobowiązuję się do przestrzegania zasad związanych ze stanem 

epidemii. 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji, a także nie miało 

bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem oraz nie przebywało 

w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.  

3. Zobowiązuję się do nie posyłania dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji lub ma objawy choroby. Wówczas wszyscy muszą pozostać  

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

4. Podczas pobytu w bursie dziecko będzie przestrzegało zasad bezpieczeństwa wynikających  

z obowiązywania stanu epidemii, a w szczególności: 

• przebywania w zakwaterowanym pokoju, a w przypadku korzystania ze wspólnych przestrzeni 

budynku, stosowania środków ochrony osobistej (w razie konieczności maseczki ochronne, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, które mu zapewnię) oraz dezynfekowania rąk,  

• kontakt z innymi wychowankami będzie ograniczało do niezbędnego minimum, stosując bezpieczny 

dystans i nie będzie podawało ręki na powitanie, 

• będzie używało jedynie swoich przyborów i akcesoriów, 

• podczas kaszlu i kichania będzie zakrywało usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzuci do zamkniętego kosza i umyje ręce, 

• będzie starało się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

• podczas samodzielnego przygotowywania posiłków będzie używało własnych sztućców i naczyń oraz 

dbało o ich czystość i właściwe przechowywanie, 

• będzie dbało o utrzymanie pokoju w czystości i higienie oraz często go wietrzyło, 

• podczas pobytu w bursie zawsze będzie zachowywało podwyższone zasady ostrożności, pamiętając 

o utrzymaniu czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie to jeden  

z najważniejszych czynników w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, 

• w przypadku pojawienia się niepokojących objawów związanych z infekcją, zobowiązuje się 

niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy oraz stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących 

w stanie epidemii, 

• nie będzie zapraszało gości do bursy. 

5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku w czasie pobytu w bursie. 

6. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów związanych z infekcją, zobowiązuje się 

niezwłocznie odebrać dziecko z placówki. 

7. Przed przyjęciem dziecka do bursy zobowiązuję się wypełnić i dostarczyć do placówki 

oświadczenie w związku z zamieszkaniem w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle w czasie epidemii. 

 

 

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego         Podpis wychowanka       

wychowanka niepełnoletniego 

 

……………………………………….    ……………………………………  

Telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna  

……………………………………………………………………. 


