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Prohlášení o bezinfekčnosti - dospělá(ý) 
 

Já , ní ž e podepsáná (ý ), 
 

jme no á př í jmení : ........................................................................... ,dátum nářožení :  ...................................................  

ádřesá třvále ho pobýtu: ...............................................................  .......................................................................................  

 ...............................................................................................................  .......................................................................................  
 

v souvislosti s u č ástí  nežletile (ho) ná lářpu Pá n Přstenu  [2020], konáne  v kátástřu občí  Kř tiný á Bukoviná 
(Jihomořávský  křáj) od 28. 8. 2020 do 30. 8. 2020 (dá le jen „ákče“), 
 
přohlás uji ná sledují čí : 
 

a) nejsem infiková n(á) ž á dný m př enosný m onemočne ní m, žejme ná čhořobámi ákutní ho čhářákteřu 
(přu jmová  onemočne ní , hořeč ký, COVID-19), vč etne  postiž ení  vnitř ní mi nebo vne js í mi pářážitý; 

b) nebýlá mi le kář em nebo jinou opřá vne nou osobou ulož ená omežení  nesluč itelná  s mojí  u č ástí  ná ákči; 
c) není  mi žná mo, ž e býčh me l(á) př í žnáký ne kteře ho ž onemočne ní  ád á), nebo jine  ákutní  ždřávotní  

přoble mý, žejme ná řespiřáč ní  nebo žáž í váčí  pováhý, s vý jimkou př í žnáku  se stánovenou, nes kodlivou 
př í č inou (nápř . áleřgie); 

d) nejsem si ve dom(á) toho, ž e býčh v poslední čh 30 dnečh býl(á) v kontáktu s osobámi, kteřý m býlo 
diágnostiková no žá váž ne  infekč ní  onemočne ní  nebo nář í žená kářánte ná, 

 
á nejsou žde áni ž á dne  du vodý, přo kteře  býčh mohl(á) mí t du vodne  podežř ení , ž e se ná mne stáv podle 
pí smená á), b), č) nebo d) vžtáhuje. 
 
Toto přohlá s ení  č iní m 

e) bežvý hřádne . 
f) s vý hřádou k pí smenu á), č), d) á souč ásne  doklá dá m potvřžení  od sve ho přáktičke ho le kář e, ž e mu j 

ždřávotní  stáv nebřá ní  u č ásti ná ákči á není  řižikem přo me  áni tř etí  osobý ž hlediská kontáktu s dáls í mi 
u č ástní ký ákče (do 300 osob, vč etne  de tí ). 

(Nehodící se škrtněte.) 
 
Prohlášení musí být datováno ke dni, kdy přijedete na akci. Potvrzení od praktického lékaře ad f) nesmí být starší 
5 dnů před Vaším příjezdem. 

 
Dne ................................. v ......................................................  

 
(vlastnoruční podpis) 

 
 
Zá ořgánižá tořý př evžál dne ............................... ,  ..............................................................  

(jméno, popř. příjmení), podpis: 

http://moravianlarp.eu/
mailto:info@moravianlarp.eu

