
NYILATKOZAT 

bölcsődei ellátást kérő szülők részére 

Alulírott………………………………………………………………………..szül:…………………..……………………. 

lakik:…………………………………………..……………… 

mint ……………………………………………………………………KK törvényes képviselője nyilatkozom: 

Az elmúlt 2 hétben gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki 

koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fenn állt.   

Gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, 

bőrkiütés, szemgyulladás, fülfájás)  

Kijelentem, hogy gyermekem, és a vele egy háztartásban élő személyekkel szemben hatósági házi karantén elrendelése 

nincs folyamatban. 

Tudomásul veszem, ha a családból bárki koronavírussal fertőzött beteg személlyel kapcsolatba kerül, erről haladéktalanul 

értesítem az bölcsődét. 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem óvodában mért hője amennyiben eléri a 37°C –ot úgy köteles vagyok gyermekemet 

otthon tartani. 

A Városi Bölcsőde intézményi dolgozóinak, valamint a többi gyermek és családja egészségi állapotának megőrzése 

érdekében vállalom, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely körülményben változás áll be, azt 

haladéktalanul jelzem az intézményvezető részére, és a továbbiakban az NNK utasításainak megfelelően járok el. 

Település, 2020……….                

aláírás  
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