
Kutno dn…………………..

Zgłoszenie uczestnictwa dziecka na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie

Ja  niżej  podpisany/na  świadomy/a  zagrożeń  zdrowotnych  związanych  z  epidemią  COVID-19  określonych  w  zaleceniach
i zagrożeniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiedzialny/na za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem dziecka na
zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.

zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka…………………………………………………………....

                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)
na zajęcia sekcji …….................................................................................................………… 
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................                          
do Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie

Dziecko będzie przebywać w MDK w godzinach:  

Poniedziałek od……...…….do…………

Wtorek          od……...…….do…………

Środa            od……...…….do…………

Czwartek        od……...…….do…………

Piątek             od……...…….do………… 
Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

1. Przyprowadzania do MDK dzieci zdrowych.

2. Nieprzyprowadzania do MDK dziecka, którego członek rodziny jest chory na COVID19 lub objęty kwarantanną.

3. Nieprzynoszenia do MDK niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.

4. W chwili przyprowadzenia dziecka do budynku jest ono poddane pomiarowi temperatury ciała na co wyrażam zgodę 
i zobowiązuję się poczekać na wynik pomiaru.

5. W przypadku jeśli temperatura ciała dziecka przekracza 37.0 stopni C. dziecko nie jest wpuszczane do budynku.

6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka jest ono umieszczane w oddzielnym pomieszczeniu (w izolatce).

7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci powinni bezwzględnie posiadać indywidualną osłonę nosa i ust, nie wchodzić do 
budynku.

8. Rodzice mają obowiązek przekazać do MDK aktualne numery telefonów, celem szybkiej komunikacji placówki z rodzicami.

9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odbierania telefonów z MDK. (24 254-79-37) (511 414 811).

10. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z MDK z objawami chorobowymi.

11. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na 
terenie placówki.

12. Ze względu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci obywających zajęcia w placówce rekomendujemy aby rodzic/opiekun prawny
niezwłocznie  poinformował dyrektora placówki drogą telefoniczną, mailową  o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 lub
o przebywaniu na kwarantannie  w związku z COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domowym. 

Matka/opiekun prawny dziecka ………………….….………………………. nr tel. ……..………………

ojciec/opiekun prawny dziecka ………………..……………………………..nr tel. ……………………..

Podpis rodziców/opiekunów  prawnych ….......................................................................

Podpis rodziców/opiekunów  prawnych ….......................................................................

* Proszę zakreślić właściwą odpowiedź/właściwe odpowiedzi.


