
ЗАЯВА 
 

Я, гр-н(ка)___________________________________________________________________________________, 
(надалі – Замовник), який(ка) є одним з батьків (опікунів або інших законних представників), що діє в інтересах 
неповнолітньої особи (надалі – дитина) 

ПІБ _________________________________________________________________________________________ 
прошу надати послуги з організації дозвілля (відпочинку) нашої дитини, у відповідності до Договору про 
надання послуг з організації дозвілля (відпочинку) (надалі – Договір) 

 
Звертаючись з даною заявою, заявляю про наступне та беру на себе наступні зобов’язання.  
 
Мені відомо: 
- що через поширення коронавірусу COVID-19, спричиненого SARSCoV-2, його швидким 

розповсюдженням у світі, відсутністю колективного імунітету в людства та ефективних засобів 
профілактики та лікування, Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня 2020 року оголосила 
пандемію коронавірусу в світі; 

- про всі відомі ризики, пов’язані з COVID-19, я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки 
для життя, здоров’я дитини та/або членів моєї родини та оточення, у зв’язку з наданням послуг з організації 
дозвілля (відпочинку), також зважаючи на невідомі/невстановлені фактори розповсюдження COVID-19, та 
приймаємо такі ризики на себе; 

- що існує ймовірність повторного загострення епідемічної ситуації у країні пов’язаної з поширенням 
коронавірусу  COVID-19; 

- що існує ймовірність ізоляції дитини у разі виявлення у неї та/або у дітей серед її оточення будь-яких 
симптомів захворювання на COVID-19 (згідно даних, наявних на порталах https://covid19.gov.ua/ та 
https://covid19.infermedica.com/uk/) та не буду мати претензій щодо цього; 

- що обмеження, які вводяться, не є обмеженням прав і свобод дитини, обмеження мають ціллю 
виконання санітарно-епідемічних вимог, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів на період карантину у зв’язку з поширення коронавірусної хвороби, забезпечення безпечного 
перебування дітей та дорослих у місті надання послуг з організації дозвілля (відпочинку) та при 
перевезенні до нього.  

 
Підписанням цієї Заяви: 
- підтверджую що ознайомлений(а) з Регламентом (з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-

19) та зобов’язуюсь його виконувати та забезпечити виконання дитиною; 
-зобов’язуюсь  на період відпочинку забезпечити дитину  засобами індивідуального захисту.(З 

розрахунку не менше однієї маски на добу.) 
- повідомляю, що стан здоров’я дитини та її найближчого оточення є задовільним; 
- підтверджую що надаю повну та достовірну інформацію в Анкеті-опитувальнику про самопочуття 

дитини (з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19). Відсутні ознаки  будь-яких захворювань, 
зокрема, в останні 14 днів у дитини, її родичів, осіб з оточення, не було симптомів захворювання на 
COVID-19 (згідно даних, наявних на порталах https://covid19.gov.ua/ та https://covid19.infermedica.com/uk/); 

- зобов’язуюсь дотримуватися та забезпечити дотримання дитиною умов Договору, усіх вимог та 
рекомендацій встановлених Виконавцем за Договором та чинним законодавством; 

- відмовляємося в майбутньому від будь-яких претензій майнового чи немайнового характеру до 
Виконавця за Договором, у зв’язку з захворюванням дитини, або когось з її родичів та/або оточення на 
вірусні та/або інфекційні захворювання (у тому числі COVID-19). 

Підтверджую, що рішення про надання послуг мною прийнято добровільно, усвідомлено, без примусу, 
в стані повної дієздатності і  виключно в інтересах дитини. 

Підписуючи цю Заяву я виражаю узгоджену позицію з іншим з батьків. 
 

____________________/___________________ 


