
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA 

W ROZTOCE BRZEZINACH   

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

1. Ja ……………………………., zatrudniony  w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Roztoce Brzezinach na stanowisku……………………….   oświadczam, że: 

 

1) na dzień składania niniejszego oświadczenia jestem zdrowy (-wa) i nie wykazuję 

objawów chorobowych grypopodobnych lub objawów infekcji układu oddechowego, 

szczególnie takich jak bóle mięśniowe, złe samopoczucie, kaszel oraz takich jak 

gorączka, duszność, problemy z oddychaniem, 

2) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem (-łam) w regionie, w którym stwierdzono 

przypadki koronawirusa, 

3) żaden z domowników nie odbywa kwarantanny w związku z chorobą zakaźną, 

4) nie miałem (-łam)kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, co oznacza, 

że: 

 nie pozostawałem (-łam) w bezpośrednim kontakcie z taką osobą lub w kontakcie w 

odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, 

 nie prowadziłem (-łam) rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą  w twarz przez 

dłuższy czas 

 do grupy moich najbliższych przyjaciół lub kolegów nie należy osoba chora lub 

zakażona 

 nie mieszkałem (-łam) w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub 

zakażona 

5) nie pracuję, jak również nie pracowałem (-łam) ani nie przebywałem (-łam) jako 

odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych 

koronawirusem lub inną chorobą zakaźną 

6) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły w razie 

zaobserwowania u siebie lub któregokolwiek z domowników objawów wskazanych w 

pkt. 1 

7) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o fakcie kontaktu z 

osobą chorą lub zakażoną korona wirusem 

 

2. zapoznałem (-łam) się z: 

 Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej w  

Roztoce Brzezinach w czasie jej funkcjonowania w okresie epidemicznym COVID – 

19 

 Wewnętrzną procedurą postępowania obowiązującą w Szkole Podstawowej  

w Roztoce Brzezinach w razie stwierdzenia przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem COVID – 19 

            i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania, pod rygorem  

             ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. 

 



 

 

3. Oświadczam, że zostałem (-łam) pouczony (-na), że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie należy przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu, 

powiadomić telefonicznie szkołę oraz skontaktować się ze stacją sanepid lub inną 

właściwą jednostką opieki zdrowotnej, informując o stanie zdrowia i ewentualności 

zakażenia koronawirusem. 

 

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

                                                            (data i czytelny podpis pracownika) 


