Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
Souhlasím s účastí svého dítěte na střeleckém soustředění a zároveň prohlašuji,
že lékař nenařídil mému dítěti (jméno a příjmení): __________________________________,
narozenému dne: __________________________, bytem ____________________________
___________________________________________________________________________,
pojištěnci zdravotní pojišťovny ________________________________ změnu režimu.

Dále prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota aj.) ani
známky onemocnění covid-19 (mj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti
a čichu).
Okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo,
že by v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly
infekční chorobou, nebo s osobou podezřelou z nákazy covid-19. Ani mému dítěti ani jinému
členu rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno zúčastnit se střeleckého soustředění konaného v termínu 29. června – 3.
července 2020 na střelnici v Poděbradech, Zátiší 1477, 290 01.
Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly v případě uvedení skutečností
neodpovídajících pravdě.

V ____________dne (den odjezdu na soustředění) _______________

___________________ (podpis zákonného zástupce)

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji,
že mně (jméno a příjmení): _______________________, narozenému dne: ______________,
bytem _____________________________________________________________________,
pojištěnci zdravotní pojišťovny ________________________________ lékař nenařídil změnu
režimu.

Dále prohlašuji, že nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota aj.) ani známky
onemocnění covid-19 (mj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu).
Okresní hygienik ani ošetřující lékař mi nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
bych v posledních dvou týdnech přišel do styku s osobami, které onemocněly infekční
chorobou, nebo s osobou podezřelou z nákazy covid-19. Ani mně ani jinému členu rodiny
žijícímu se mnou ve společné domácnosti není nařízeno karanténní opatření.
Jsem schopen zúčastnit se střeleckého soustředění konaného v termínu 29. června – 3.
července 2020 na střelnici v Poděbradech, Zátiší 1477, 290 01.
Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly v případě uvedení skutečností
neodpovídajících pravdě.

V ____________dne (den odjezdu na soustředění) ______________ ____________ (podpis)

