Prohlášení o bezinfekčnosti
Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Narozenému: ...................................................
Bytem: .......................................................................................................................................
Prohlašuji, že:
- ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota apod.)
- u výše uvedeného dítěte/účastníka příměstského tábora neprojevují a v posledních dvou
týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto
dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.
Okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření
- Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,
abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách
- ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v
zahraničí, v případě, že ano, tak kde ……………………………………………………………...
Dítě je schopno zúčastnit se: Dětského příměstského tábora, pořádaného organizací Klub slunečnice,
z.ú., se sídlem Rýmařovská 561, Praha 9 - Letňany.
V termínu od...................................do................................
Jsem si vědom/a právních následků, které by mně postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé. Prohlášení nesmí být starší dne nástupu dítěte na dětský příměstský tábor.
Přihlášením dítěte na kurz uděluje rodič/zákonný zástupce organizaci Klub Slunečnice, z.ú. jakožto
správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském, v rozsahu
a dle podmínek uvedených na adrese w
 ww.klubslunecnice.cz/gdpr
, se kterými byl před přihlášením
seznámen/a.
Rodič/zákonný zástupce souhlasí s Provozním řádem a podmínkami příměstských táborů
www.klubslunecnice.cz/podminky_tabory
) a je si vědom/a toho, že jejich opakované nedodržování a
(
porušování může mít za následek předčasné vyloučení dítěte z tábora bez možnosti náhrady již
uhrazeného táborného.

V ........................................ dne...............................
.................................................................
(podpis zákonných zástupců dítěte)
info@klubslunecnice.cz
Klub Slunečnice, z.ú. Rýmařovská 561, Praha 9 - Letňany
IČ: 28553306, zapsaný v Rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze, značka U375

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

