ČESKÁ KATOLICKÁ CHAR ITA, Domov sv. Kříže Kroměříž
IČO: 00 44 53 55, DIČ: CZ00445355, tel. 573 242 749, e-mail: reditelka@domov-km.cz

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Jméno a přímení návštěvy:
Datum narození:
Telefonní kontakt návštěvy:
Navštívená osoba:
Datum návštěvy:
Já níže podepsaný/á čestně prohlašuji, že:
• si nejsem vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami potencionálně
ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým onemocněním COVID-19
• jsem nenavštívil/a v posledních 14cti dnech žádnou z rizikových oblastí v zahraničí, zasaženou
onemocněním COVID-19 (dle mezinárodního semaforu stanoveného MZ)
• si nejsem vědom/a že bych měl/a jakékoliv příznaky epidemiologického onemocnění COVID- 19 (horečka,
kašel, bolest v krku, bolest svalů a hlavy, únava, ztráta čichu, nebo chuti)
• byl/a jsem seznámen/a s Pravidly pro návštěvy Domova sv. Kříže Kroměříž
Informovaný souhlas:
• Souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro potřeby Domova sv. Kříže za účelem evidence návštěv,
kterou nám ukládá postup MPSV č. 17/2020 ze dne 2.12.2020. Domov se zavazuje, že s těmito údaji bude
zacházet podle vnitřní směrnice k GDPR.
• Souhlasím se změřením tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
• Souhlasím s použitím respirátoru po celou dobu návštěvy za účelem realizace preventivních opatření
před návštěvou v pobytové sociální službě. Tato povinnost vychází z Krizového usnesení vlády
stanoveného č. 297 ze dne 18.3.2021.
Předložené dokumenty:
 Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, ne starší než 48 hodin
 Potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 v předchozích 90 dnech
 certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19 a od aplikace 2.
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dnů a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky Covid-19. Datum ukončení očkování:
Ověřil/a:
Beru na vědomí, že sdělením nepravdivých informací mohu ohrozit klienty či zaměstnance Domova sv. Kříže
Kroměříž. Jsem si vědom/a právních následků sdělení nepravdivých informací, včetně možného spáchání
trestného činu šíření nakažlivé choroby.
…….…………..………………………………
Podpis

