
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
o bezinfekčnosti a zdravotním stavu na akci klubu (soustředění, turnaj)

Prohlášení nesmí být starší než 1 den před zahájením akce!
Prosíme odevzdat při odjezdu.

Prohlašuji, že výše uvedenému účastníkovi akce
ošetřující lékař nenařídil změnu režimu a že nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota atd.) a
že mu orgány ochrany veřejného zdraví ani lékařem (u
kterého je účastník zaregistrován, ani jiným) nebylo
nařízeno karanténní opatření.

Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.

Potvrzuji, že informace jako zdravotní problémy,
alergie, léky které účastník užívá, úroveň plavecké zdatnosti a jiné zvláštnosti (jako např.
náměsíčnost, pomočování atp.) jsem uvedl/a do k tomu určeného webového formuláře
http://bit.ly/PAN_HEALTH_form

Beru na vědomí, že v případě onemocnění dítěte, po domluvě se zdravotníkem, zajistím v nejkratší možné

době jeho odvoz z akce domů.

Dále prohlašuji, že účastník splňuje jednu z níže uvedených možností v souvislosti s mimořádnými
opatřeními:

absolvovalo před méně než třemi dny RT-PCR vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV2 s negativním
výsledkem;

prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2
uplynulo méně než 180 dní;

byl mu vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19;

bylo očkováno a od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22
dní, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Klub za dítě přebírá odpovědnost po dobu konání akce. Ta začíná srazem na určeném místě a končí
příjezdem na domluvené místo (upřesněné s předstihem e-mailem).

E-mailové a telefonické spojení zákonných zástupců v době akce je uvedeno ve členské sekci a v případě,
že se jedná o jiného nebo dalšího zástupce (typicky prarodiče), je kontakt uveden níže.
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