Kwestionariusz stanu zdrowia i oświadczenie
przedstawiciela ustawowego dziecka
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021
(Choroba COVID – 19 wywołane koronawirusem SARS-CoV-2)
Imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego:
Imię i nazwisko dziecka:
Adres przedstawiciela ustawowego:
Telefon przedstawiciela ustawowego:
Powód zastosowania niniejszego kwestionariusza:

Kwestionariusz jest ważny z punktu widzenia monitorowania stanu zdrowia dziecka, w związku
z początkiem roku szkolnego 2020/2021 podczas trwania pandemii Covid-19 (koronawirusa
SARS-CoV-2). Ważne jest, aby szkoły i obiekty szkolne były miejscem bezpiecznym dla dziecka
w procesie kształcenia i wychowania.
Kwestionariusz wypełnia każdy przedstawiciel ustawowy dziecka:
Oświadczam, że dziecko podróżowało poza terytorium Republiki Słowackiej w okresie od
17 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku:
TAK

NIE

Oświadczam, że dziecko uczestniczyło w imprezie masowej* w okresie od 17 sierpnia do
31 sierpnia 2020 roku:
TAK

NIE

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, jesteś zobowiązany do
monitorowania stanu zdrowia dziecka i osób mieszkających w tym samym gospodarstwie
domowym oraz innych bliskich osób, z którymi dziecko ma częsty kontakt.
W przypadku wystąpienia objawów (nieżyt nosa, kaszel, temperatura ciała powyżej 37°C, utrata
węchu i smaku, biegunka, ból głowy) u dziecka lub osób mieszkających w tym samym
gospodarstwie domowym i innych bliskich należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego
kontaktu i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Dziecko nie uczęszcza do placówki szkolnej przez
okres czasu wyznaczony przez odpowiedniego lekarza.
Oświadczam ponadto, że dziecko nie wykazuje objawów choroby, że Regionalny Urząd Zdrowia
Publicznego Republiki Słowackiej i lekarz ogólny – pediatra nie zarządzili dla wyżej wymienionego
dziecka nadzoru epidemiologicznego (kwarantanny, wzmożonego nadzoru zdrowotnego lub
nadzoru lekarskiego). Nie jest mi wiadome, aby dziecko, jego rodzice lub inne osoby mieszkające
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także inne bliskie osoby, miały w ciągu ostatniego
miesiąca kontakt z osobami, które chorowały na chorobę zakaźną (np. COVID-19, biegunkę,
wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie opon mózgowych, gorączkę z wysypką).
Podpis przedstawiciela ustawowego:

* Pod pojęciem imprezy masowej przede wszystkim rozumie się: obozy dziecięce, obozy sportowe, koncerty, wesela,
uroczystości rodzinne.

