
ANKIETA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA KADRY PZTS W 2020 ROKU

1. Czy dziecko ma objawy infekcji gornych drog oddechowych ze szczegolnym uwzglednieniem takich 
objawow jak kaszel, duszność oraz goraczka?
□ NIE □ TAK

2. Czy w ciagu ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany 
jako przypadek zakazenia wirusem SARS-CoV-2?
□ NIE □ TAK

3. Czy zdiagnozowano u dziecka przypadek zakazenia wirusem SARS-CoV-2? □ NIE □ TAK

4. Czy dziecko przebywa w obowiazkowej kwarantannie, o ktorej mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeń i chorob 
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z pozn. zm.)?
□ NIE □ TAK

5. Zobowiazuję sie do niezwłocznego odbioru dziecka z zawodow w przypadku wystapienia u ich dziecka 
niepokojacych objawow choroby (podwyzszona temperatura, kaszel, katar, duszności).

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka i u mnie przy wejściu na salę.

.................................. ................................................. ..........................

(imię i nazwisko dziecka, / podpis opiekuna prawnego/rodzica,) numer telefonu

...........................................

(data złozenia oswiadczenia i kwestionariusza)

Nalezy zaopatrzyć dziecko w indywidualne przybory ochrony tj . maseczka oraz płyn do odkazania rak. 
Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczna dotyczaca wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby podczas szkolenia 
▪ unikać podawania rak na powitanie, 
▪ nie dotykać dłonmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
▪ zachować bezpieczna odległosć od innych osob zgodnie ze wskazaniami opiekuna/trenera/organizatora,
▪ jesli to mozliwe – unikać rozmow blisko „twarza w twarz”,
▪ regularnie i dokładne myć ręce woda z mydłem lub zdezynfekować je srodkiem na bazie alkoholu, 
▪ stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu nalezy zakryć usta oraz nos 
zgiętym łokciem lub chusteczka. Potem nalezy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć 
ręce uzywajac mydła i wody lub zdezynfekować je. Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazkow, w tym wirusow. Jesli nie przestrzega się tej zasady mozna łatwo zanieczyscić 
przedmioty i powierzchnie lub przeniesć wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby. 

Administratorem danych osobowych jest POMORSKI ZWIĄZEK TAŃCA SPORTOWEGO, UL. KSAWEREGO 
DUNIKOWSKIEGO 15 A/12 80-524 GDAŃSK . Dane będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania i 
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom. 
Odmowa podania danych wskazanych w ankiecie może stanowić podstawę do niedopuszczenia dziecka do udziału w 
szkoleniu kadry PZTS. Rodzic/opiekun prawny dziecka którego przetwarzanie danych dotyczy ma prawo dostępu do 
danych i prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu. 
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do UODO. Dane podane w ankiecie nie będą przekazywane podmiotom 
trzecim i zostaną usunięte po 28 dniach zorganizowania w/w wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna 
jest na stronie internetowej PZTS, w zakładce „ochrona danych osobowych”.


