Załącznik nr 1b

									Lublin, dnia ……..……..............…. 

OŚWIADCZENIE  O STANIE ZDROWIA

Oświadczam, że ja, niżej podpisana/y …………………................…………………………………………. 
				 (imię i nazwisko)  

1. Jako uczestnik zajęć w Dzielnicowym Domu Kultury / innej placówki kultury SM „Czechów” jestem, bez niepokojących objawów typu: gorączka, duszności, kaszel, biegunka, utrata apetytu, osłabienie, wymioty. 
2. W okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem, stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa w kwarantannie. 
3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za korzystanie z zajęć Dzielnicowego Domu Kultury / pozostałych placówek kultury SM „Czechów” w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. 
4. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony/a tj.: 
- mimo wprowadzonych w placówkach kultury SM “Czechów” obostrzeń sanitarnych i wdrożonych dodatkowych środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie tychże placówek może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce, do której uczęszczam (nie tylko na jej terenie, ale także u personelu/innego uczestnika) zdaję sobie sprawę, iż ja oraz moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 
- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u któregokolwiek z uczestników zajęć lub personelu placówka kultury zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie tej placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę  
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/instruktora lub pracownika, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostaną powiadomione stosowne służby sanitarne,                                                                       
- nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące, 
-   całkowicie świadom/a zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w sytuacji zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 na terenie placówki, nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, roszczeń do organu prowadzącego placówkę  

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczęszczania na zajęcia w DDK lub w innej placówce kultury                SM „Czechów”.


……………………………………………………………… 
Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki



Załącznik 2b

									   Lublin, dn.................................... 

……………………………………………………… 
………………………………………………………
………………………………………………………  
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania) 

DEKLARACJA 

Ja niżej podpisana/podpisany 
…………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
oświadczam, że: 

Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, na terenie Dzielnicowego Domu Kultury                           SM „Czechów” oraz pozostałych placówek kultury prowadzonych w zasobach SM “
Czechów”. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków wynikających z w/w Procedury związanych                      z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przychodzenia do placówki tylko i wyłącznie bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili stwierdzenia widocznych oznak choroby nie zostanę w danym dniu przyjęty/a do placówki i będzie mogł/mogła do niej wrócić nie wcześniej niż po min. 4 dniach od ustania wszelkich objawów chorobowych.   

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała.

Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora/Kierownika placówki kultury o wszelkich zmianach               w sytuacji zdrowotnej w moim najbliższym otoczeniu. 

……………………………… 
Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki









