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

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

      (dane uczestnika zajęć)                                                                                                                         

                                                                                              dn.…………………….. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZJĘĆ 

Ja niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że nie miałam/em kontaktu z osobą chorą na  Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych 

oznak choroby. Stan mojego zdrowia  jest dobry i nie przejawiam  żadnych oznak 

chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolny udział w zajęciach organizowanych przez WOK HUTNIK w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje 

zdrowie i życie i naszych rodzin tj.: 

• mimo wprowadzonych w Ośrodku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

 wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na jego terenie może dojść   

 do zakażenia wirusem  SARS-CoV-2, 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Ośrodku (nie tylko 

na terenie) – zdaj sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę, 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u innych uczestników 

zajęć lub personelu Ośrodek zostanie zamknięty do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie Ośrodka oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie przechodzą kwarantannę 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u osoby przebywającej 

na terenie WOK HUTNIK,  osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w 

przygotowanym izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 

niezwłocznie zostaną powiadomione stosowne służby i organy 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się wirusem SARS-CoV-2,  na terenie WOK 

HUTNIK nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji -  będąc całkowicie świadoma/y 

zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

                                                                           

                                                                          …………………………………………….. 

                                                                                     (podpis uczestnika zajęć) 



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

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

           (dane uczestnika zajęć)                                                                          dn.………………………                                                                                                                                                                                                                                              

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 Zapoznałem/łam się z treścią 

PROCEDUR  BEZPIECZNEGO POBYTU W WOK HUTNIK W TRAKCIE TRWANIA 

PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2 

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur związanych z 

reżimem sanitarnym. 

 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż w chwili widocznych u mnie 

oznak choroby nie zostanę w danym dniu przyjęty/a na zajęcia i będę  mógł/mogła na 

nie wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała:  przy wejściu i 

wyjściu z  Ośrodka w razie zaobserwowania u mnie niepokojących objawów 

zdrowotnych. 

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Ośrodka o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie zachorowań na COVID - 19  w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                                 (podpis uczestnika zajęć) 


