Załącznik nr 3a

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Kształcimy profesjonalistów”
1. Oświadczam, że rozpoczynając udział w szkoleniu/kursie/stażu/ zajęciach dydaktycznych na
uczelniach/wyjazdach edukacyjnych* jestem świadomy/a sytuacji epidemiologicznej
panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam
występować z roszczeniami wobec organizatora wsparcia, Białostockiej Fundacji
Kształcenia Kadr i Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że zostałem/łam przeszkolony/a w zakresie: Jak prawidłowo myć ręce,
Technika dezynfekcji rąk, etykieta kaszlu i kichania, instrukcja noszenia maski ochronnej.
4. Oświadczam, że otrzymałem/am materiały zabezpieczające w postaci maseczki ochronnej
wielokrotnego użytku i płynu do dezynfekcji rąk.
5. Oświadczam, iż korzystając ze wsparcia na terenie szkoły będę przestrzegać procedury
bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.
6. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że w wyniku wywiadu
epidemiologicznego przeprowadzonego ze mną, organizator wsparcia może odmówić
dopuszczenia mnie do udziału we wsparciu.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonywanie przez organizatora wsparcia pomiaru
temperatury ciała w dowolnym dniu trwania szkolenia/kursu/stażu/ zajęć dydaktycznych na
uczelniach/wyjazdu edukacyjnego.

.............................

.............................................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika /Opiekuna prawnego
w przypadku ucznia niepełnoletniego

* - niepotrzebne skreślić

Wywiad epidemiologiczny

1.

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani lub ktoś z osób
zamieszkujących z Panem/Panią za granicą w rejonie transmisji koronawirusa?

 tak

 nie

2.

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem?

 tak

 nie

3.

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą objętą kwarantanną
lub nadzorem epidemiologicznym?

 tak

 nie

4.

Czy obecnie występują u Pana/Pani lub którejś z osób zamieszkujących z
Panem/Panią objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni,
bóle gardła, biegunka, inne)?

 tak

 nie

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany w powyższym
wywiadzie epidemicznym.

.............................
Miejscowość, data

.............................................................................
Czytelny podpis uczestnika

......................................................................
Podpis organizatora wsparcia

Załącznik nr 3b

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Kształcimy profesjonalistów”

1. Oświadczam, że rozpoczynając udział w zajęciach dodatkowych w formie kół naukowych,
zajęć pozalekcyjnych/ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych/ warsztatów psychologicznopedagogicznych/doradztwa edukacyjno-zawodowego* jestem świadomy/a sytuacji
epidemiologicznej panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS
CoV-2 nie zamierzam występować z roszczeniami wobec organizatora wsparcia,
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr i Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że zostałem/łam przeszkolony/a w zakresie: Jak prawidłowo myć ręce,
Technika dezynfekcji rąk, etykieta kaszlu i kichania, instrukcja noszenia maski ochronnej.
4. Oświadczam, iż korzystając ze wsparcia na terenie szkoły będę przestrzegać procedury
bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.

.............................

.............................................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika /Opiekuna prawnego
w przypadku ucznia niepełnoletniego/

* - niepotrzebne skreślić

