
 

 

 

 

 
 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującą  
w MDK, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników  
i instruktorów MDK i innych uczestników zajęć COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych 
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z prowadzącymi, pracownikami i ich 
rodzinami.  
 
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczęszczaniem / przyprowadzeniem dziecka 
do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie dowożeniem go do wskazanej wyżej  placówki, tym samym, na 
narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 
 
4. Nie jestem ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)  
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 
 
5. W czasie zapisu mojego / mojego dziecka na zajęcia, ja/ moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,    
gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 
 
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 
miałem(am) / nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 
 
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie mojej / mojego dziecka temperatury przy przyjęciu do do 
zajęć i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki przez instruktora / pracownika MDK grupy lub inne 
wyznaczone przez dyrektora MDK osoby. 
 
8. Ja/ Moje dziecko nie będę/nie będzie przynosiło do MDK żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 
 
9. Zostałem(am) poinformowany/a, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego  
dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren MDK. . 
 
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko jest przyprowadzane i odbierane z MDK 
przez jedno z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który nie ukończył 60 roku życia. 
 
11.  

• Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko wprowadza go przez drzwi zewnętrze od parkingu MDK. 
• Dziecko samo wchodzi do budynku i wyznaczonej sali zajęć zabierając ze sobą odzież wierzchnią.    



 

 

 

 

• Maseczkę, w której przyszło wkłada chowa do plecaka/torby/kurtki wchodząc na salę zajęć. 
• Przy wejściu do MDK każdy uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk. Dziecko bez 

maseczki nie będzie wpuszczone do MDK.  
 
12.  

• Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko pod zewnętrzne drzwi MDK tak, by opiekun grupy 
rozpoznawał osoby odbierające uczniów. Rodzic nie wchodzi do środka budynku MDK. 

• Dzieci przychodzące i wychodzące z MDK są pod nadzorem wyznaczonego pracownika.  
• W przypadku gdy przy wejściu/wyjściu z MDK przebywa już rodzic z dzieckiem, kolejna osoba  

z dzieckiem czeka zachowując zalecaną odległość.  
• Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka  z MDK konieczne jest posiadanie przez rodzica       

maseczki ochronnej i rękawiczek.  Przez wzgląd na sytuację przekazywanie i odbieranie dziecka       
powinno odbywać się w maksymalnie krótkim czasie. 

 
13.   

• Dziecko przebywa wraz z instruktorem zajęć w wyznaczonej sali zajęciowej, w których będą dostępne 
przybory i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć.   

• Szczegółowe procedury organizacji zajęć zawarte są w wytycznych GIS, MZ oraz MKiDN dla  
instytucji kultury. Umieszczone są także na drzwiach wejściowych MDK w formie Zarządzenia 
Dyrektora MDK.  

 
14. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 
każdorazowego odbierania telefonu od instruktorów lub pracowników MDK, odebrania dziecka w trybie 
natychmiastowym z wyznaczonego w MDK pomieszczenia do izolacji.  
 

15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję MDK.  
 
16. Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej danych osobowych  
w przypadku zarażenia COVID-19 mojego / mojego dziecka. 
 
17. Jednocześnie zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Miejskiego Domu Kultury w formie 
telefonicznej na wskazany numer telefonu: (22) 787 45 13 lub emailiowej na adres: mdk@mdkwolomin.pl  
o zauważonych przeze mnie u mnie lub u mojego dziecka uczestniczącego w zajęciach w Miejskim Domu 
Kultury niepokojących objawach takich jak: 

• uporczywy kaszel, 

• trudności w oddychaniu lub duszności, 

• złe samopoczucie, w tym ból mięśni, gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata węchu 
lub smaku, wysypka skórna lub przebarwienie palców u rąk i stóp, 

• gorączka, 

• ból lub ucisk w klatce piersiowej, 

• utrata mowy lub zdolności ruchowych. 
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PODPIS UCZESTNIKA ZAJĘĆ / RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  


