ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM DOMU
KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PODLEGŁYCH FILIACH MDK W OKRESIE PANDEMII
COVID-19, DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW ORAZ RODZICÓW /
OPIEKUNÓW PRAWNYCHI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że ……………………………………………………………………………….…………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest
dobry, syn/córka nie przejawia 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
dobrowolne posłanie dziecka do Domu Kultury w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam,
iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych
rodzin tj.:

• mimo wprowadzonych w MDK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19,
• w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w MDK (nie tylko na terenie)
pracownik/dziecko/rodzic dziecka/uczestnik zajęć – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina,
jak najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.,
• w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców, uczestnika
warsztatów lub pracownika MDK warsztaty zostają zawieszone/odwołane,
• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby/uczestnika zajęć z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej IZOLATCE,
wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun prawny dziecka.
Dziecko, Uczestnik warsztatów w MDK nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie
środki dezynfekujące.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, dyrektora ani pracowników placówki, będąc całkowicie
świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na
potrzeby ochrony przed COVID-19. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejski
Dom Kultury ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony
jest pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. Szczegółowa klauzula informacyjna oraz przysługujące
prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk.bielsko.pl
(zakładka RODO) oraz w Domach Kultury MDK.

...............................……………………………………………………
miejscowość, data

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
lub Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika zajęć

