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Informacja Rodziców na temat stanu zdrowia dziecka wyjeżdżającego na turnus 

do Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku

Opracowano na podstawie zaleceń GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

…..............................................................              tel. .........................................................

            Imię i nazwisko Rodzica                                              numer telefonu zapewniający szybką komunikację 

Oświadczam, że moje dziecko     …............................................................................... 

w dniu wyjazdu na turnus tj ….....................................  

  jest zdrowe, brak infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

  nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu

  nie choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia.

(W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych)

  jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 
dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny

Należy zaopatrzyć uczestnika turnusu w indywidualne osłony nosa i ust.

Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z turnusu w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Zobowiązuję się powiadomić telefonicznie Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku 
o zachorowaniu dziecka na w okresie 14 dni od powrotu z turnusu  609 533 117

Zasady zachowania bezpieczeństwa higienicznego dla uczestnika turnusu 

w Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku

 Od dnia przyjazdu przynajmniej raz dziennie wszystkim uczestnikom mierzona jest temperatura.

 Uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem wg instrukcji znajdującej się w łazienkach.

 Po budynku poruszamy się w obuwiu zamiennym, odzież wierzchnia pozostawiana jest w szatni.

 Przy każdym wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować ręce wg zamieszczonej instrukcji.

 W pokojach należy dbać o czystość:

 łóżko powinno być zaścielone,

 ubrania schowane w szafie lub w walizce,

 jedzenie (słodkości) należy przechowywać w specjalnie przygotowanych pojemnikach,

 wszystkie śmieci od razu wyrzucamy do koszy na korytarzu,

 Okno w pokoju otwiera wyłącznie wychowawca, uczestnicy wypoczynku mogą jedynie okno uchylać.

 Każdorazowe złe samopoczucie natychmiast należy zgłosić wychowawcy.

 W miarę możliwości staramy się trzymać dystans społeczny. 

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

                    Podpis Rodziców
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