OŚWIADCZENIE
Deklarując udział w mszy graduacyjnej 16 maja 2021 r. organizowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich
w Ameryce
_______________________________________________
Imię i nazwisko rodzica – DRUKIEM
jestem świadomym ryzyka zakażenia, jakie niesie ze sobą bezpośredni kontakt z innymi ludźmi w warunkach
podwyższonego zagrożenia groźnym wirusem COVID-19 i oświadczam, że:
• nikt z mojej rodziny, ani z osób mieszkających w naszym domu nie cierpi na żadne objawy covidowe,
• w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie mieliśmy kontaktu z osobą chorą, ani z osobą narażoną na kontakt z
chorym,
• w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/łam w stanie lub kraju objętym obowiązkiem kwarantanny,
• nie jestem objęty/a obowiązkiem kwarantanny w pracy, ani innej instytucji lub organizacji,
• nie występują u mnie i mojej rodziny żadne objawy mogące wskazywać na zarażenie wirusem COVID-19,
takie, jak:
➡️ podwyższona temperatura
➡️ kaszel, duszności
➡️ zanik poczucia smaku i węchu
➡️ bóle mięśni
➡️ zmęczenie, osłabienie
➡️ mdłości, biegunka
➡️ ból głowy, zawroty głowy
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