Ja niżej podpisany (-a)
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
oświadczam pod odpowiedzialnością za ewentualne skutki podania nieprawdziwych informacji, że:
· nie występują u mnie objawy chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19,
· nie przebywam w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych i nie jestem objęta/ty
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych*
*Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona
przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej
szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź
osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARSCoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.
Kara za złamanie kwarantanny nakładana przez powiatowego inspektora sanitarnego wynosi do 30
tysięcy zł. Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 165 kodeksu karnego – oświadczam, że podane
przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
…………………………
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