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                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK 2. 
    

 
_____________________________________________________________________________ 
 

ARKUSZ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI  
                                                                                       WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 

W oparciu o wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 

 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................  

PESEL ....................................................................................................................................  

Numer telefonu do kontaktu e-mail ..........................................................................................  

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś                            
z domowników, za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana 
codziennie w raportach WHO na stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports/) 

O Tak 
O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2? 

O Tak 
O Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała                         
w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach 
WHO na stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ 
situation-reports/) 

O Tak 
O Nie 

4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty 
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)? 

O Tak 
O Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, 
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 
O Nie 

6. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, bądź występowały w/w 
objawy u kogoś z domowników? 

O Gorączka powyżej 38°C 
O Kaszel 
O Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Skierniewicach 
ul. Rybickiego 6, tel./faks: 046 833 28 2                          

e-mail: sekretariat@poradnia-skierniewice.pl 
www.poradnia-skierniewice.pl

http://www.poradnia-skierniewice.pl/
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                                                             OŚWIADCZENIE 
 
       Będąc świadomy/a zagrożenia dla zdrowia i życia związanego                             
z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 i ryzykiem zakażenia, wyrażając 
zgodę na specjalistyczne badanie w Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Skierniewicach biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie 
własne i dziecka oraz oświadczam, że nie będę zgłaszał/a jakichkolwiek 
roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania mojego dziecka czy 
członków mojej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z wizytą 
w poradni. 
 
 
 
                       Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, 
ul. Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu 
mailowego:dyrektor@poradnia-skierniewice.pl,  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota - Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy 
za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na 
podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,  

• wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  

• art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, 
wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają              
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno 
- Epidemiologiczna Województwa Łódzkiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność                        

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym 
przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

 

mailto:dyrektor@poradnia-skierniewice.pl
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