
Ankieta / obowiązkowa  
Prosimy wypełnić w przeddzień wyjazdu na obóz i przekazać na zbiórce kierownikowi  

obozu celem weryfikacji.  

 Zadawane pytania mają na celu sprawdzenie, czy dziecko nie jest zarażone koronawirusem  
SARS-CoV-2, nie miało kontaktu z osobami chorymi i czy ktoś z bliskiego otoczenia z którym miał 
niedawno kontakt nie przebywa na kwarantannie. Wszystko to ma na celu zmniejszenie szansy na 
rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, ochronę uczestników obozu, kadry i osób związanych  
z organizacją obozu.   

Czy występują u dziecka objawy wskazujące na chorobę zakaźną   TAK NIE  
Czy w ciągu ostatniego tygodnia miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, 
zachorowanie lub skierowaną do izolacji ?                                       TAK  NIE  
Czy ma podwyższoną temperaturę ?                             TAK  NIE 
Czy występuje u dziecka gorączka?                                                  TAK/NIE 
Czy występuje u dziecka duszność?                                                  TAK/NIE 
Czy występuje u dziecka kaszel?                                                       TAK/NIE 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się:  

1. Udostępnić  organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację.  

2. Zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji  
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji  
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób 
przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do udziału w wypoczynku.  

5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony na nos i usta do użycia podczas 
pobytu na wypoczynku. 

6. Dodatkowo wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka (dzieci)  
w trakcie trwania wypoczynku przez wychowawców/ Trenerów lub personel medyczny. 

Oświadczam, że udzielone przeze mnie informacje na temat danych osobowych oraz stanu zdrowia są 
zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że, pomimo wszelkich starań, dołożonych przez placówkę, jestem świadomy(a) ryzyka 
kontaminacji wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na obozie i zrzekam się prawa do roszczeń 
wobec placówki i jej pracowników w wypadku gdyby takie zakażenie nastąpiło.    
  

Podaję numer telefonu zapewniający szybką komunikację: ...................................................................... 

...............................................   
(data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych ) 

Informacje organizatora: 
Dołożymy wszelkich starań aby zachować niezbędne zasady higieny i bezpieczeństwa przed COVID-19.  
Ośrodek jest przygotowany na dodatkowe środki bezpieczeństwa: pełna dezynfekcja ośrodka, wyposażenie 
w środki do dezynfekcji rąk (udostępnione w kilku miejscach w ośrodku jak i zapleczu ośrodka). 

https://stronazdrowia.pl/covid19-mechanizm-przebieg-i-skutki-zakazenia-koronawirusem-sarscov2/ar/c14-14869043

