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Čestné prohlášení – bod 1a,1b,1c,1d manuálu 
 
Před návštěvou klienta v  Domě seniorů Liberec – Františkov, p. o. prohlašuji, že: 
Předkládám či předávám dokumenty:  

a) – platné potvrzení o očkování – 22dní po první dávce dvourázovým schématem vakcíny, ale ne 

více než 90dní. 

b) – platné potvrzení o očkování – 14dní po očkování jednorázovým schématem vakcíny, ale ne více 

než 9měsíců 

c) – platné potvrzení testu PCR nebo Antigenního testu ne starší 48. hodin 
d)  - platné potvrzení o prodělání nemoci COVID_19 v předchozích 180ti dnech 

A potvrzuji že: 

- jsem se v předchozích 14 dnech, vědomě nesetkal s nikým, kdo je nemocný nákazou známou jako 

COVID-19, ani jiným přenosným onemocněním, ani s nikým, kdo má nařízenu karanténu 

- nikdo z mé rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýkám, není nemocný s nákazou COVID 19 

- nikdo z mé rodiny a blízkých, s kým se stýkám,  není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 

19 

- v současné době ani v předcházejících 14 dnech jsem netrpěl/a obtížemi, s kterými je nákaza COVID-

19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolesti kloubů apod.  

- nejsem pozitivně testovaný na COVID 19 

- nemám nařízenu karanténu ani izolaci, nepobýval/a jsem v předchozích 14 dnech v zahraničí 

- se budu ve vnitřních i venkovních prostorách Domu seniorů Liberec – Františkov p.o. pohybovat 

v respirátoru, FFP2, či N95 bez výdechového ventilu a budu v rámci možností dodržovat odstup 2 m 

od zaměstnanců Domu seniorů, ostatních návštěv a klientů. Bude-li to možné, budu tento odstup 

dodržovat i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů. Respirátor si nebudu sundávat a bude mi 

po celou dobu návštěvy chránit jak ústa tak nos. 

- v případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19, budu neprodleně informovat vedoucí 

oddělení, kde jsem byl na návštěvě, s uvedením všech podstatných skutečností pro ochranu klienta, 

pro ochranu dalších klientů i zaměstnanců Domu seniorů Liberec – Františkov p.o. 

 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených údajů mohu vážně ohrozit zdraví klientů a zaměstnanců Domu 

seniorů Liberec – Františkov p.o. 
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NÁVŠTĚVA 
 

Jméno a příjmení návštěvy:……………………………………….………tel.kontakt:………………. 
 
 

Bydliště:…………………………………………………………………………PSČ: …………….… 
 
 

Jméno klienta: ………………………………………………………Dům a patro:…………..………. 
 
 
 

Podpis návštěvíka: ………………………….. Podpis obsluhy recepce:………………………. 
 

 
                                                                                                                                     Podpis.rec. 
Certifikát očkování:                   
            ……………… 
 
Potvrzení negativního testu na COVID_19 ne starší 48hod.:         
            ……………… 
 
Potvrzení o prodělání onemocnění COVID_19 v předchozích 180ti dnech:  

                                                                                                                                              ……………... 
 
 
 
Údaje jsou požadovány z důvodů zajištění evidence, která je třeba pro vykazování nákladů spojených 
s testováním návštěv, pro další uplatnění vzniklých vícenákladů v rámci rozpočtu jednotlivých organizací a 
následného zapojení do dotačního programu MPSV. 
 
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 Domě seniorů Liberec – Františkov. 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 Dům seniorů Liberec – 
Františkov, a to v souladu s právními předpisy platnými pro oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje 
obsažené v tomto dotazníku je Dům seniorů Liberec – Františkov 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.  


