ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
pro děti straší 6-ti let
PROVOZOVNA/
AKTIVITA/AKCE/
KLUB:
DATUM:
Formulář vyplňují zákonní zástupci pro nezl.dítě starší 6-ti let vstupující do areálu / provozovny
JMÉNO DÍTĚTE:

PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

DATUM NAROZENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ZÁKONNÉHO ZÁST.:
TEL. ČÍSLO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

(při běžném vstupu není třeba, pouze pro organizované aktivity/kluby, u nichž je povinnost evidence)

Vyplňujete pouze jednu z možností níže !!!

1. Dítě absolvovalo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny (mám u sebe
doklad ze zdrav zařízení) nebo
DATUM VYŠETŘENÍ:

2. Dítě absolvovalo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami (ve
zdravotnickém zařízení (mám doklad), u zaměstnavatele (má potvrzení např. z brigády), ve škole (má potvrzení nebo čestné
prohlášení, pokud škola testuje nebo má aktivity u nichž testuje), absolvovalo samotest (mám foto) nebo

DATUM A ČAS TESTU:

3. Bylo očkováno proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o
dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
nebo
DATUM VYSTAVENÍ
CERTIFIKÁTU:

14 DNŮ UPLYNULO DNE:

4. Dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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
DATUM POTVRZENÍ
ONEMOCNĚNÍ:

180 DNŮ UPLYNE DNE:

Současně prohlašuji, že mé dítě nevykazuje žádné klinické příznaky onemocnění covid-19 a není mi známo, že by přišlo do
kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na něj z toho důvodu nařízena karanténa. Stejně tak
prohlašuji, že v posledních 14-ti dnech nepobývalo v zahraničí déle než 12h a pokud ano, splnil/-la jsemjako zákonný
zástupce všechny podmínky uložené aktuálním ochranným opatřením.
Jsem si vědom/a, že nepravdivé čestné prohlášení u jakéhokoliv z výše uvedených bodů může ohrozit zdraví dalších uživatelů a personálu a může mít zásadní negativní
dopady na fungování služeb provozovny. Jsem si vědom/a toho, že nepravdivé čestné prohlášení může kromě toho vést i k mé právní odpovědnosti, a to zejména:
- k odpovědnosti za porušení ochranného opatření vč. možných sankcí uložených příslušným orgánem st.správy či až k trestněprávní odpovědnosti za trestný čin šíření
nakažlivé lidské nemoci podle § 152, resp. § 153 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném a účinném znění), a/nebo
- k občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozovateli, jeho uživatelům a/nebo jeho personálu ve smyslu § 2900, § 2901, resp. § 2909 a případně dalších
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění).

V Brně dne:

PODPIS
ZÁKONNÉH
O
ZÁSTUPCE:

