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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

  UŽIVATELE DENNÍHO STACIONÁŘE dále jen „Příjemce služby“ 

 PACIENTA FYZIOTERAPIE dále jen „Příjemce služby“ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

V RÁMCI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY  

 DENNÍ STACIONÁŘ  

 FYZIOTERAPIE  
za  Příjemce služby čestně prohlašuje jeho zákonný zástupce, opatrovník, soudem ust. člen domácnosti; dále jen „Zákonný zástupce“ 

 
 
jméno, příjmení Příjemce služby…………………………………………………………………………………………………………… 
 
jméno, příjmení Zákonného zástupce…………………………………………………………………………………………………… 
 
Já, shora uvedený Zákonný zástupce v rámci shora uvedeného Příjemce služby tímto čestně prohlašuji, že:  

 Příjemce služby nejeví známky akutního onemocnění, není infekčně nemocný a nemá lékařem či 
hygienou nařízenou izolaci1 či karanténu2  

 Příjemce služby nečeká na výsledky v rámci podezření na případné infekční onemocnění, ani nečeká 
na výsledky testů na COVID - 19 a není infekční na nákazu COVID - 19 

 Příjemce služby v posledních 5 dnech neměl a nemá žádné příznaky nemoci, ani se žádné příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem, 
nestandardní projevy na kůži apod.) neprojevily, a pokud by se příznaky nemoci objevily, okamžitě tuto 
informaci sdělím vedení organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO a eliminuji 
jakékoliv kontakty se zaměstnanci a ostatními příjemci služeb 

 Příjemce služby v posledních 2 týdnech nebyl v kontaktu s osobou, u které bylo laboratorně potvrzeno 
infekční onemocnění či s osobou, která má příznaky infekčního onemocnění, popř. s osobou, která čeká na 
výsledky testů v rámci případného podezření na infekční onemocnění nebo s osobou, která je v karanténě či 
izolaci a pokud by tato situace nastala, tak okamžitě daný stav sdělím vedení organizace Centrum pro 
zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO a eliminuji jakékoliv kontakty se zaměstnanci a příjemci služeb 

 Příjemce služby se v posledních 2 týdnech nepohyboval mimo území ČR v zemí se středním, vysokým, 
velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy COVID-19, a pokud ano, za respektování a akceptování doporučení 
a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19 včetně 
ochranného opatření či doporučení vydaného Ministerstvem zdravotnictví ve věci omezení překročení hranice 
ČR a Ministerstvem zahraničí ČR  

 V rámci aktuálního zdravotního stavu Příjemce služby nevyplývají žádná podezření z nákazy 
a neprojevují se u něho žádné symptomy či skutečnosti, které by vedly k případné nákaze či přenosu 
kolektivního zařízení 

 Uvedené osobní údaje Centrum Srdíčko použije pro splnění jí uložených povinností pro ochranu 
veřejného zdraví a dávám tímto souhlas s jejich zpracováním pro tento účel 

  Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé, a 
to včetně případných sankcí ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví  
 
Datum................................     …………..…………………………………………………… 
                                                        Podpis Příjemce služby, pokud je zletilá a není omezena na svéprávnosti, či nebyl ji ustanoven opatrovník,  
                                                                              v jiném případě podpis zákonného zástupce, opatrovníka, soudem ustanoveného člena domácnosti                                       

                                                           
1
 Izolace =  osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna 

podrobit se izolaci v domácím léčení za účelem zamezení šíření onemocnění, jedná se o domácí izolaci, např. z důvodu, kdy jste byli pomocí RT-PCR 

potvrzení jako covid-19 pozitivní nebo pokud jste byli potvrzeni jako covid-19 pozitivní pomoci antigenního testu   
2
 Karanténa =  oddělení zdravé osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, jedná se 

tedy o podezření z nákazy, jedná se o zamezení kontaktu od ostatních  osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto 

onemocnění mohlo šířit 


