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Oświadczenie 
 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma zagrożenia wynikającego z przebywania na 

lądowisku oraz uczestniczenia w szkoleniu szybowcowym podczas trwania stanu epidemii dotyczącego 

koronawirusa COVID 19. 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że Aeroklub Ziemi Jarosławskiej dokłada 

wszelkich starań aby zapobiec wystąpieniu zachorowania na chorobę COVID-19 (w tym w szczególności 

poprzez izolację całej grupy szkolonych), niemniej jednak nie jest w stanie zagwarantować, że takie 

zakażenie nie wystąpi. Jestem świadomy, że Aeroklub Ziemi Jarosławskiej nie bierze odpowiedzialności 

w razie zachorowania któregokolwiek uczestnika szkolenia na COVID 19 w trakcie realizacji szkolenia 

szybowcowego w okresie trwania pandemii, a w szkoleniu uczestniczę dobrowolnie.  

W związku z powyższym nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec Aeroklubu Ziemi 

Jarosławskiej w przypadku zarażenia się chorobą COVID-19 

Oświadczam, że zgłaszając się na szkolenie szybowcowe, wezmę udział w uproszczonym 

procesie prediagnostyki w kierunku wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem COVID 19 (ankieta na 

następnej stronie zostanie przez ucznia wypełniona w dniu przyjazdu na szkolenie zgodnie z aktualną 

sytuacją).  

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

Miejscowość, data      Czytelny podpis uczestnika 
 
 
……………………………………………….     …………………………………………………………. 
 Miejscowość, data     Czytelny podpis rodziców/ opiekunów 
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KWESTIONARIUSZ  
oceny ryzyka epidemiologicznego 

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko, data wypełnienia ankiety (data przyjazdu) 

 
 

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
Lądowiska w Laszkach należącego do Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej, prosimy o odpowiedź na 
następujące pytania zgodnie z stanem faktycznym na dzień przyjazdu na Lądowisko Laszki: 
 

1. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest osoba poddana kwarantannie?  

        Tak   Nie 

 

2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19? 

        Tak   Nie 

 

3. Czy zdiagnozowano u Pani/Pana zakażenie wirusem COVID-19? 

        Tak   Nie 

 

4. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie któryś z wymienionych objawów? 

      

gorączka (powyżej 38*C)           Tak                                 Nie 

kaszel           Tak                                 Nie 

duszność           Tak                                 Nie 

problemy z oddychaniem           Tak                                 Nie 

ból mięśni           Tak                                 Nie 

zmęczenie           Tak                                 Nie 

katar           Tak                                 Nie 

biegunka           Tak                                 Nie 

ból garda           Tak                                 Nie 

       
 

 


