
 

 

 

ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA SARS-COV-2   

NAZWA SALONU:  CLLEO INSTYTUT ZDROWIA I URODY 

Data wypełnienia ankiety:……………………………………………………………………………………………………..  

o Imię i nazwisko Klientki:    

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

o Numer telefonu do kontaktu:…………………………………..……………………………………………………  

o Pomiar temperatury przed wizytą: …..………………………………………………………………………….. 

Ocena ryzyka zakażenia SARS-COV-2  

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywała Pani za granicą 

Polski?  
TAK ◻ NIE ◻  

Czy miała Pani osobisty kontakt z kimś, kto w ciągu 

ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?  
TAK ◻ NIE ◻  

Czy jest Pani objęta nadzorem epidemiologicznym, 

kwarantanną?  
TAK ◻ NIE ◻  

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty 

kontakt z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, 

kwarantanną?  

TAK ◻ NIE ◻  

Czy w ciągu ostatnich 14 dni występowały u Pani, lub 

występują obecnie następujące objawy: kaszel, duszności, 

katar, bóle mięśni, gorączka, bóle gardła, inne nietypowe 

jak np. utrata powonienia?   

TAK ◻ NIE ◻  

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani osobisty kontakt z 

kimś, u kogo występowały wymienione wyżej objawy 

infekcji?  

TAK ◻ NIE ◻  

  

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe, oraz, że zdaje sobie 

sprawę z konsekwencji podania nieprawdziwych informacji.  

 

  

 

 



 

 

 

Oświadczam również, że:  

- zostałam poinformowana, że pomimo zastosowania środków ochronnych 

podczas wykonywania usługi istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem. - posiadam 

informacje o powikłaniach zachorowania na COVID-19   

- Pomimo podwyższonego ryzyka wywołanego zagrożeniem zakażenia SARS-COV-2 

zgadzam się na wykonanie usługi.   

  
  
  
  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

  

  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

podanym wyżej/niżej zakresie: Stan zagrożenia zakażeniem SARS-COV-2  

 przez Tebron Aneta Polewczak i podmiotami powiązanymi prowadzącym Clleo Instytut 

Zdrowia I urody w celu umożliwienia wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w stanie 

zagrożenia zakażeniem SARS-COV-2.     

  

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.  

  

  

  

  

  ……………………….………………….……………  

Data, miejsce i czytelny podpis   

Objaśnienia pomocnych terminów:  

• kwarantanna - Dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub 

podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.   

• nadzór epidemiologiczny - Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z 

pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w 

domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie 

temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.   

• podejrzenie zakażenia – osoba podejrzana o zakażenie to osoba, u której nie występują objawy 

zakażenia ani choroby zakaźnej, a która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika 

zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia   

• Izolacja - Izolacja domowa oznacza konieczność przebywania w osobnym pomieszczeniu z odpowiednim 

poziomem wentylacji, w domu albo w innym wyznaczonym do tego celu miejscu, i w miarę możliwości 

korzystania z oddzielnej toalety. Izolacją możemy być objęci przez czas występowania objawów choroby 

albo przez inny okres.  


