
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

widza / uczestnika warsztató� w 

Imię i nazwiskó dziecka: …...................................................................................................................... 

Nr telefónu / e-mail: ........................................................................................................................  

Nazwa wydarzenia – ………………………………………………….., w dniu ………………….. gódz.………………… 

1.  Os�wiadczam, z!e jakó ópiekun wyz!ej wymieniónegó uczestnika biórącegó udział w wydarzeniu w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem
s�wiadóma/my zagróz!en�  wynikających z naraz!enia na zakaz!enie wirusem SARS-CóV-2 i w przypadku zachórówania nie będę wnósiła/ł skarg
i zaz!alen� . 
2. Os�wiadczam, z!e według mójej najlepszej wiedzy, u wyz!ej wymieniónegó uczestnika: 
a.  nie  stwierdzónó  zakaz!enia  wirusem  SARS–CóV–2  óraz  nie  wykazuje  óbjawó� w  charakterystycznych  dla  ósó� b  zakaz!ónych  wirusem
SARS-CóV-2, czyli nie ma pódwyz!szónej temperatury, nie kaszle i nie ma dusznós�ci óraz utraty pówónienia i smaku; 
b. nie zóstał/a póddana/ny z!adnej prócedurze sanitarnej w związku z zagróz!eniem epidemiólógicznym związanym z wirusem SARS-CóV–2,
nie przebywa na kwarantannie óraz nie jest póddana/ny nadzórówi epidemiólógicznemu; 
c. przez óstatnie 14 dni nie miał/a stycznós�ci z ósóbą, u któ� rej stwierdzónó zakaz!enie wirusem SARS-CóV-2 lub któ� rą póddanó kwarantannie
óraz nie jest póddana/y z!adnej prócedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CóV-2. 
3.  Os�wiadczam, z!e  zapóznałam/em się z Regulaminem wydarzen�  plenerówych na terenie wókó� ł  Amfiteatru Parkówegó w Ornóntówicach
w  rez! imie  sanitarnym  spówódówanym  COVID-19  (www.centrumarteria)  i  zóbówiązuję  się  bezwzględnie  przestrzegac�  zawartych  w  nim
zapisó� w. Wyraz!am zgódę na pómiar temperatury ciała. 
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