
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującą 
 w MOK, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników 
 i instruktorów MOK i innych uczestników zajęć COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych 
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z prowadzącymi, pracownikami i ich 
rodzinami.  
 
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczęszczaniem / przyprowadzeniem dziecka
 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dowożeniem go do wskazanej wyżej  placówki, tym samym,
 na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 
 
4. Nie jestem ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 
 objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 
 
5. W czasie zapisu dziecka na zajęcia, ja i moje dziecko jesteśmy zdrowi. Nie mamy kataru,
 kaszlu,  gorączki, duszności, ani nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 
 
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie i mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel,
 nie miałem(am) / nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 
 
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie mojemu dziecku temperatury przed wejściem 
do budynku MOK (przez instruktora, pracownika MOK).
 
8. Dziecko nie będzie przynosiło do MOK żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 
 
9. Zostałem(am) poinformowany/a, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
 dziecko nie będzie opuszczało budynku MOK. . 
 
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko jest przyprowadzane i odbierane z MOK
 przez jedno z rodziców lub upoważnionego opiekuna.
 
 

OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA, UCZESTNIKA, RODZICA BĄDŹ OPIEKUNA PRAWNEGO,
KTÓRE UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA DODATKOWE 
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY IM. JERZEGO TURKA W KOBYŁCE

Otwarcie MOK wg. ustalonego planu zajęć nastąpi 8.06.2020. 
 
 

Dyrektor MOK określa dyspozycyjność placówki, liczbę grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką.    

11. PRZYPROWADZENIE DZIECKA
 - Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko wprowadza go przez drzwi zewnętrze od parkingu MOK. 
 - Dziecko samo wchodzi do budynku (przebrane, gotowe na zajęcia). 
- Maseczkę, w której przyszło wkłada, chowa do plecaka/torby/kurtki wchodząc na salę zajęć. 
- Przy wejściu do MOK każdy uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk.
 Dziecko bez maseczki nie będzie wpuszczone do MOK. 
- Rodzic bądź opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z zajęć. 
 
12. ODBIERANIE DZIECKA:
 - Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko pod zewnętrzne drzwi MOK tak, by opiekun grupy
 rozpoznawał osoby odbierające uczniów. Rodzic nie wchodzi do środka budynku MOK.
 - W przypadku gdy przy wejściu/wyjściu z MOK przebywa już rodzic z dzieckiem, kolejna osoba 
 z dzieckiem czeka zachowując zalecaną odległość. 
 



 - Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka  z MOK konieczne jest posiadanie przez rodzica    
   maseczki ochronnej i rękawiczek.  Przez wzgląd na sytuację przekazywanie i odbieranie dziecka   
    powinno odbywać się w maksymalnie krótkim czasie. 
 
13. POBYT DZIECKA:
 - Dziecko przebywa wraz z instruktorem zajęć w wyznaczonej sali zajęciowej.  
 - Szczegółowe procedury organizacji zajęć zawarte są w wytycznych GIS, MZ oraz MKiDN dla
  instytucji kultury. Umieszczone są także na drzwiach wejściowych MOK 
w formie Zarządzenia Dyrektora MOK z dnia 4.06.2020r.  
 
14. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 
każdorazowego odbierania telefonu od instruktorów lub pracowników MOK, odebrania dziecka w trybie 
natychmiastowym z wyznaczonego w MOK pomieszczenia do izolacji.  
 
15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję MOK.  
 
16. Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej danych osobowych 
 w przypadku zarażenia COVID-19 mojego / mojego dziecka. 

 17. Jednocześnie zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Miejskiego Ośrodka Kultury w formie 
telefonicznej na wskazany numer telefonu: (22) 763 81 60 lub emailiowej na adres: mok@kobylka.pl 
 o zauważonych przeze mnie u mnie lub u mojego dziecka uczestniczącego w zajęciach 
w Miejskim Ośrodku Kultury niepokojących objawach takich jak: 
- uporczywy kaszel, 
- trudności w oddychaniu lub duszności, 
- złe samopoczucie, w tym ból mięśni, gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata węchu
 lub smaku, wysypka skórna lub przebarwienie palców u rąk i stóp,
 - gorączka, 
- ból lub ucisk w klatce piersiowej, 
- utrata mowy lub zdolności ruchowych.

MOK: al. Jana Pawła II 22; 05-230 Kobyłka; tel. (22) 763 81 60; e-mail: mok@kobylka.pl;
NIP: 125 04 97 278; REGON 000841136 

podpis uczestnika zajęć / rodzica / opiekuna prawnego / instruktora

I. INSTRUKTOR JEST ZOBOWIĄZANY DO: 
1. Przestrzegania wszystkich zasad zawartych w tej procedurze oraz egzekwowania ich od uczestników zajęć. 
2. Pracy wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu. 
3. Uzyskania od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 
4. Podpisania oświadczenia i przekazania go Dyrektorowi najpóźniej w dzień przed rozpoczęciem zajęć. 
5. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami.    
7. Zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem (np. zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.). 
8. Zwrócenia uwagi na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety. 
9. Dokonywania stałej obserwacji stanu zdrowia dzieci i w razie potrzeby 
zgłaszania zauważonych symptomów choroby rodzicom i Dyrektorowi.  
10. Dopilnowania zasady wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych 
przy otwartych oknach (o ile umożliwiają to warunki atmosferyczne). 
11. Dopilnowania dezynfekcji miejsc pracy uczestników zajęć i wykorzystanych 
na zajęciach materiałów dydaktycznych.
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