Čestné prohlášení
čas příchodu:

čas odchodu:

Datum návštěvy: …………………………………… Jméno navš:veného klienta:………………………………….

Jméno a příjmení: ……………………………………... Adresa:………………………………………………………………
Telefonní kontakt: …………………………………….
Rodné číslo (pouze pokud budete testováni v DPS):………………………………………………………………..
Souhlasím s provedením POC testu zdravotnickým pracovníkem DPS:
Výsledek testu:

ano

poziPvní

ne
negaPvní

V případě poziPvního výsledku POC testu jsem byl informován u nutnosP kontaktování svého
prakPckého lékaře.
Test použitý z distribuce Avenier, a. s.:

ano

ne

Zakroužkujte, prosím, Vaše odpovědi na následující otázky:
1. Máte některý z následujících symptomů?
A) Teplota ≥37,0°C
B) Kašel
C) Ob:žné dýchání
D) Ztráta chuP, čichu

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

2. Zaznamenal některý z výše uvedených symptomů člen vaší rodiny (se kterým jste
v kontaktu)?
ano
ne

3. Navš:vil(a) jste Vy nebo některý člen vaší rodiny žijící s Vámi ve společné domácnosP
v posledních 3 týdnech někoho s potvrzenou nákazou virem COVID-19?
ano
ne
4. Při návštěvě budu dodržovat hygienická opatření (zejména používat ochranný
respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového venPlu a dezinfekci rukou).
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečnos: mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce
i život ostatních klientů.

1

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření
nakažlivé choroby.
Minimálně jedna označená odpověď ano = zákaz vstupu do prostor Domova pro seniory
(netýká se souhlasu s provedením testu).
Před vstupem do Domova jsem byl(a) seznámen(a) s mimořádným opatřením ředitele, které se týká
návštěv klientů.
V tomto formuláři získané osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosP se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Získané osobní údaje budou zpracovávány pouze pro umožnění
návštěvy klientů při naplnění krizového usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a po dobu
nezbytně nutnou. Následně bude tento dokument skartován.

Podpis: ……………………………………
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