ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA
DOMOVA POD LIPAMI SMEČNO
JMÉNO KLIENTA: ………………………………………………………………..…………
DATUM A ČAS NÁVŠTĚVY: ………………………………………………………………
Vážení návštěvníci,
s ohledem na ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců Domova Pod Lipami Smečno Vás
zdvořile žádáme o vyplnění následujících údajů.
Jméno, příjmení: ……………………………………………………..………………………
Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………………
Svým podpisem potvrzuji, že:
•
•
•

•

•
•
•

jsem byl/a testován/a v akreditované laboratoři POC nebo PCR testem
DATUM TESTU………….2021
VÝSLEDEK TESTU: negativní x pozitivní
jsem v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal/a onemocnění COVID-19.
jsem byl/a naočkován/a alespoň první dávkou očkovací látky proti onemocnění
COVID-19 a od aplikace uplynulo nejméně 22 dní v případě dvoudávkového schématu,
či nejméně 14 dní v případě jednodávkového schématu.
DATUM první dávky: ………………. DATUM druhé dávky: ……………………….
mi není známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné
onemocnění, neměl/a jsem žádné příznaky nachlazení a v předcházejících 14 dnech
jsem nebyl/a v kontaktu s osobou, u které se prokázala nákaza COVID-19,
jsem v předcházejících 14 dnech nepobýval/a v zahraničí.
je mi známo, že zamlčením výše uvedených údajů mohu vážně ohrozit zdraví klientů a
zaměstnanců Domova Pod Lipami Smečno.
jsem byl/a seznámen/a a souhlasím s pravidly obsaženými v Informacích pro
návštěvníky organizace Domova Pod Lipami Smečno ze dne 24. 5. 2021, a tato pravidla
se zavazuji během své návštěvy v Domově Pod Lipami Smečno dodržovat.

Smečno, dne …………………… Podpis ………………………………..
Poučení o zpracování Vašich osobních údajů:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro potřeby dohledání rizikových kontaktů v případě, že by došlo
k výskytu závažného virového onemocnění v Domově Pod Lipami Smečno. V případě, že nedojde k žádnému
výskytu závažného virového onemocnění, bude toto prohlášení do 1 měsíce od uskutečnění návštěvy skartováno.
Veškeré osobní údaje obsažené v tomto dotazníku zpracovává výlučně Domov Pod Lipami Smečno, a to v souladu
s právními předpisy platnými pro oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje obsažené v tomto dotazníku je
Domov Pod Lipami Smečno oprávněn poskytnout příslušným orgánům, a to za účelem dohledání rizikových
kontaktů v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Budete-li mít jakékoliv dotazy ke zpracování osobních
údajů, prosím obraťte se na naši organizaci.

