
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

dostępu i poruszania się po terenie i obiektach WORD Olsztyn 

przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie 

 w czasie epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się 

 koronawirusa SARS - CoV – 2 

…………………………… 

         Imię i nazwisko 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego – Regionalne Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

w Olsztynie 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, iż  

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu dostępu i poruszania się po terenie i obiektach 

WORD – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy  

ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie w czasie epidemii spowodowanej 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - CoV – 2; 

2) w czasie przebywania na terenie i w obiektach WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17 

i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

3) według mojej wiedzy, na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spełniam warunki 

dostępu, o których mowa w § 2 i § 3 ww. Regulaminu, w szczególności: 

a) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom temperatury ciała,  

b) nie jestem zakażony/-a koronawirusem, 

c) nie został na mnie nałożony obowiązek odbycia kwarantanny, 

d) nie mam typowych objawów zakażenia, jak suchy kaszel, duszności, gorączka, 

bóle mięśniowo – stawowe, utrata węchu lub smaku; 

4) niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, przy czym przyjmuję do wiadomości, że 

świadome złożenie niniejszego oświadczenia potwierdzającego nieprawdę może być 

podstawą mojej odpowiedzialności odszkodowawczej w przyszłości; 

5) w przypadku zmiany okoliczności opisanych w pkt 3, zobowiązuję się do 

poinformowania o tym WORD Olsztyn przed wejściem na jego teren. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu w zakresie niezbędnym do realizacji i przyznania mi uprawnienia do 

przebywania na terenie i w obiektach WORD w oparciu o Regulamin dostępu i poruszania 

się po terenie i obiektach WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17B             

w Olsztynie w czasie epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2. 

 

 

 

Olsztyn, dnia …………………………   ………………………………………. 

(podpis) 


