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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ
VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PROVEDENÉM TESTOVÁNÍ
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE
Prohlašuji, že i podle posledního záznamu lékaře ve zdravotní dokumentaci dítěte je
dítě ……………………………………………………………………………………………….nar.: ………………………………………………….…..
bydliště ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
schopno zúčastnit se tábora…………………………………………………………… od………………….……do………………………..
Prohlašuji ve smyslu § 9 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, že ošetřující lékař
nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky, průjmu, zvýšené teploty, kašle). Vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky
infekce COVD-19, (tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.)
Ve 14 dnech před odjezdem nepřišel účastník do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jiné mu příslušníku z rodiny osobě žijící s ním ve společné domácnosti, není nařízeno
karanténní opatření.

Předškoláci nedokládají testování (netestují se), test nedokládají účastníci skupiny do 10 účastníků
Prohlašuji, že (označte křížkem relevantní skutečnost):
uvedená osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem
uvedená osoba absolvovala nejvýše před 72 hodinami POC test (antigenní test) SARS CoV-2 s negativním
výsledkem (na odběrovém místě)
uvedené osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

podstoupil/a preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je
platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Tento test DDM
neposkytuje, je nutné mít vlastní.
Prohlašuji, že si jsem vědom a seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto
rizikové faktory při rozhodování o účasti na táboře.
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