
Oświadczenie uczestnika zajęć tanecznych w szkole Jazz Like That w Krakowie 

  

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące w              

szkole Jazz Like That , nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się w szkole COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników              

zajęć  wraz z nauczycielami, jak również ich rodzinami. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a                

każdy z domowników jest zdrowy.  

5. Oświadczam, iż przed przyjściem na zajęcia do szkoły dokonam pomiaru temperatury i przyjdę na zajęcia bez 

objawów chorobowych takich jak gorączka, katar, kaszel, duszność, wymioty, wysypka. 

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów w trakcie pobytu w szkole. 

7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miałam/em styczności z                 

osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

8. Nie będę przynosił/a do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz. 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami wejście na zajęcia odbywa się tylko w wyznaczonym              

miejscu. W przypadku gdy będzie więcej uczestników w tym samym miejscu i w jednym czasie, będę oczekiwać                 

na swoją kolej w bezpiecznej odległości. 

10. W przypadku gdyby u mnie wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do                  

natychmiastowego opuszczenia szkoły i wyrażam zgodę, gdyby były taka konieczność, na odizolowanie                      

mnie w odpowiednim pomieszczeniu. 

11. Zobowiązuję się do poinformowania Zarządu Stowarzyszenia Jazz Like That o wystąpieniu u mnie niepokojących              

objawów, wskazujących na możliwość zarażenia COVID-19, w przypadku ich pojawienia się po uczestnictwie w              

zajęciach. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Zarząd Stowarzyszenia Jazz Like           

That. 

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Zarząd Stowarzyszenia Jazz Like That. w tym informacjami              

na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie szkoły.  

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia            

COVID-19. 

15. Jestem świadoma/y odpowiedzialności za składanie powyższego oświadczenia. 
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