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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika wyjazdu

……………………………………………………………………
telefon kontaktowy

W związku z przystąpieniem do projektu „Współczesna kobieta w środowisku wiejskim”
realizowanego przez Małopolską Izbę Rolniczą (MIR), ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam
świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas wyjazdu studyjnego, w którym
zdecydowałem/łam się uczestniczyć.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi podczas wyjazdu i realizacji programu (zał. do niniejszego
oświadczenia); oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Mam świadomość, że przestrzeganie wprowadzonych zasad ma służyć ochronie życia i zdrowia osób
biorących udział w wyjeździe i może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo tych osób.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MIR w razie zakażenia wirusem
COVID-19 podczas wyjazdu,
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia
W przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną, lub innym środkiem związanym z COVID-19,
niezwłocznie poinformuję o tym MIR. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań
szkody poniesione przez MIR lub osoby trzecie.
…………..………..………………………………………………
Data i podpis
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Zasady udziału w wyjeździe studyjnym na Węgry i do Rumunii,
w terminie 6 września – 10 września 2021 r.,
organizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą
(zał. do OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA)
Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów
bezpieczeństwa w związku z zorganizowaniem i realizacją programu wyjazdu studyjnego. Jego
przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby biorącej udział w wyjeździe, z uwagi na ochronę
zdrowia uczestników, organizatorów oraz osób trzecich.
Zasady ogólne
1. Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przekraczania granic, wynikające z sytuacji
epidemicznej, w wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby posiadające unijne
zaświadczenie COVID-19, potwierdzające zaszczepienie przeciwko COVID-19 preparatem
dopuszczonym w UE (Comirnaty - Pfizer i BioNTech; Vaxzervia - AstraZeneca, Moderna,
Sinophram, Janssen). Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wyjazdu od 22. dnia do 3. miesiąca
od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia – od 22. dnia do 9. miesiąca
od podania pierwszej dawki. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wyjazdu od 22. dnia do 9.
miesiąca od podania szczepionki;
2. W wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które
w terminie realizacji wyjazdu nie są objęte kwarantanną.
3. W wyjeździe nie może brać udziału osoba zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobą, która pozostaje w izolacji/odbywa kwarantannę w terminie realizacji wyjazdu.
4. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać do
organizatora wyjazdu/pilota/opiekuna merytorycznego.
5. Podczas wyjazdu i realizacji programu wyjazdu studyjnego obowiązuje zachowanie zasad dystansu
społecznego i ograniczanie zbędnych kontaktów.
6. Podczas przejazdu autokarem oraz pobytu w pomieszczeniach obowiązuje nakaz zakrywania ust
i nosa. Nakaz może dotyczyć również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego
odstępu 1,5 m (np. miejskie strefy piesze, centra miast).
7. Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia u uczestnika wyjazdu stwierdzony zostanie
COVID-19, należy niezwłocznie zawiadomić organizatora wyjazdu (MIR).
Przestrzeganie podstawowych zasad dystansu społecznego i higieny
1. Pamiętaj o zachowywaniu dystansu społecznego i ograniczaniu zbędnych kontaktów.
2. Dezynfekuj ręce i przedmioty, z których korzystasz tak często jak to możliwe.
3. Unikaj zatłoczonych miejsc, które mogą narazić Cię na zbyt bliski kontakt z innymi osobami.
4. Kichaj w łokieć lub chusteczkę, którą niezwłocznie wyrzuć do kosza na śmieci.

