
KARTA WYWIADU 

Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM DZIECKA LUB PEŁNOLETNIM 

UCZNIEM W SYTUACJI KONTAKTU ZE SPECJALISTĄ PORANI W STANIE 

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM. 

 

 

I. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko dziecka/ucznia………………………………………………………….. 

data urodzenia…………………. Grupa/klasa/placówka………………………………... 

imię nazwisko rodzica/opiekuna kontaktującego się ze specjalistą Poradni……………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu…………………………………….. mail………………………………… 

 

II. Pytania dotyczące dziecka/ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego 

 

1. Czy występują u Pani/Pana objawy chorobowe takie jak: kaszel, 

katar, trudności z oddychaniem, duszność, gorączka powyżej 38 

C, bóle mięśniowe, zaburzenia węchu i/lub smaku? 

 

TAK / NIE 

2. Czy występują u dziecka objawy chorobowe takie jak: kaszel, 

katar, trudności z oddychaniem, duszność, gorączka powyżej 38 

C, bóle mięśniowe, zaburzenia węchu i/lub smaku, ból brzucha, 

wymioty, biegunka? 

 

TAK / NIE 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dnia miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, 

u której podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub prawdopodobnym)? 

  

 

 

TAK / NIE 

4. Czy obecnie występują w/w objawy u kogoś z domowników? 

 

 

TAK / NIE 

5. Czy Pnia/Pana dziecko jest obecnie objęte kwarantanną związaną 

z koronawirusem SARS-CoV-2? 

TAK / NIE 

6. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na pomiar temperatury dziecka i 

osoby towarzyszącej? 

Wynik pomiaru temperatury: 

dziecka………………….. C 

osoby towarzyszącej …………………….C  

 

 

TAK / NIE 

 

III. Postępowanie specjalisty poradni: 

 

1. Jeśli odpowiedź na chociaż jedno z pytań 1- 5 brzmi TAK, podejmujemy decyzję o 

nieprzyjęciu dziecka/ ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, proponujemy konsultację 

w późniejszym terminie lub formę wsparcia telefoniczną lub mailową. 

 

2. Decyzja o przyjęciu Klienta: TAK / NIE 

 

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka/ucznia, rodzica/opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



4. Ustalono inny niż bezpośredni sposób kontaktu ze specjalistą (telefoniczny, 

mailowy)…………………………………. i przekazano adres e-mail specjalisty: 

TAK/NIE 

 

5. Dodatkowe informacje…………………………………………………………….. 

 

6. Wywiad przeprowadził…………………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż mam świadomość odpowiedzialności karnej na podstawie art.13 pkt 1 

Ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanym nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U z 2020r. poz.568.zm), w związku z art. 161par.2 oraz art.165 par 1 pkt 1 

Kodeksu karnego (Dz.U z 20219r. poz. 1950). 

 

 

………………………………….                                                    …………………………….. 

Data                                                                                                   Podpis Klienta 

 

 


