
OŚWIADCZENIE,

o zdolności do udziału w Letniej Akademii Pro-Life

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………..............................,
oświadczam,  że  dobrowolnie  przystępuję  do  udziału  w  Letniej  Akademii  Pro-Life,  pomimo
ogłoszenia  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia  epidemicznego.
Jednocześnie oświadczam,  że w okresie 28 (dwudziestu ośmiu) dni  poprzedzających złożenie
niniejszego oświadczenia:

1. nie stwierdzono u mnie zarażenia/zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

2. nie zostałem/am poddany/a obligatoryjnej kwarantannie związanej z podejrzeniem zarażenia/
zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

3.  nie  podróżowałem/am  poza  granice  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  szczególności  do  lub  z
następujących państw: Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu,
Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch;

4. nie przebywałem/am jako odwiedzający/a w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2;

5.  nie  przebywałem/am  w  bezpośrednim  kontakcie  z  osobami,  wobec  których  wystąpiły
okoliczności wskazane w pkt 1- 4 powyżej;

6. nie wystąpiły u mnie następujące objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle
mięśniowe lub nadzwyczajne zmęczenie (dalej łącznie jako: „objawy chorobowe”).

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje oraz innych osób pozostających na Letniej Akademii
Pro-Life, zobowiązuję się:

1. w przypadku stwierdzenia wystąpienia u mnie objawów chorobowych w stopniu wskazującym
na  możliwość  zarażenia/zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2  –  powstrzymać  się  od  udziału  w
Letniej Akademii Pro-Life oraz niezwłocznie powiadomić o tym organizatora Akademii,

2. poddawać się badaniom temperatury ciała przeprowadzanym w czasie Letniej Akademii Pro-
Life przy wykorzystaniu termometru bezdotykowego;

3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na Letniej Akademii Pro-Life.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z dokumentem „Regulamin Letniej Akademii Pro-
Life”,  akceptuję  jego  postanowienia  oraz  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  zasad  w  nim
określonych. Jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do  organizatora  w  przypadku  pojawienia  się  u  mnie  wirusa  SARS-CoV-2  w  czasie  Letniej
Akademii  Pro-Life  oraz  w  okresie  14  dni  od  daty  jej  zakończenia.  Składając  niniejsze
oświadczenie,  wyrażam  jednocześnie  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  przez  organizatora
danych  dotyczących  mojego  stanu  zdrowia  w  celu  umożliwienia  organizatorowi  wykonania
obowiązku  zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pobytu  wszystkim  osobom
biorącym udział w Letniej Akademii Pro-Life.
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data, miejscowość, własnoręczny podpis


