Załącznik nr 1 do procedury regulującej organizację pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Lublinie w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-19 od 4 maja 2020 r.

…………………………………..………..

Lublin, dn. ………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………
Imię, nazwisko, PESEL dziecka/ucznia

……………………………………….…...
Telefon kontaktowy

ANKIETA / OŚWIADCZENIE
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) lub Pana(i) dziecko kontakt z osobą, u której
potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
O Tak
O Nie
2. Czy Pan(i)/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym lub kwarantanną?
O Tak
O Nie
3. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka,
kaszel, duszności, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku,
biegunka, wymioty, inne nietypowe)?
O Tak
O Nie
4. Czy obecnie lub ostatnich 7 dniach występują, występowały w/w objawy u kogoś
z domowników?
O Tak
O Nie
5. Czy przyjmował Pan(i) dzisiaj środki przeciwgorączkowe?
O Tak
O Nie
6. Czy Pana(i) dziecko przyjmowało dzisiaj środki przeciwgorączkowe?
O Tak
O Nie

7. Mam przeciwwskazania do korzystania z maseczki w oparciu o:
…………………………………………………………………………………….........................
O Tak
O Nie
8. Moje dziecko ma przeciwwskazania do korzystania z maseczki w oparciu o:
……………………………………………………………………………………………………
O Tak
O Nie
OŚWIADCZENIE
 Zapoznałam/-em się z „Informacjami i zaleceniami dla rodziców/opiekunów prawnych
i uczniów - klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie w okresie
pandemii
koronawirusa
SARS-CoV-2”
dostępnymi
na
stronie
internetowej
www.ppp3.lublin.pl i będę się stosował/-ła do zaleceń tam zawartych.

O Tak
O Nie


Jestem świadoma/-y zagrożeń wynikających ze stanu pandemii koronawirusa i zobowiązuję
się oraz moje dziecko do przestrzegania aktualnych, ogólnych zasad bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego

O Tak
O Nie
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka lub/i u mnie

O Tak
O Nie
 Oświadczam, że w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u mnie lub
mojego dziecka w czasie do dwóch tygodni od wizyty w Poradni poinformuję o tym fakcie
telefonicznie (81 525 09 99 lub 882 431 340) pracownika Poradni.

……………………………………………
czytelny podpis

