
Príloha č. 1  

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Meno a priezvisko .....................................................................................  

Adresa ............................................................................... Telefonický kontakt ........................................................ 

Účel príchodu do zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice ................................................................................................... 

Návšteva klienta ..........................................................................................................................................................  

Týmto čestne prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že (označte krížikom pravdivý údaj)  

- patrím do rizikovej skupiny  

áno     mám 60 rokov a viac                         mám do 15 rokov 

nie 

- v predchádzajúcich 14-tich dňoch som zahraničnú krajinu alebo lokalitu s výskytom nového koronavírusu 

COVID-19  

Navštívil/a             ak áno, ktorú krajinu(oblasť) ................................na koľko dní.............................. 

 

Nenavštívil/a  

- v predchádzajúcich 14-tich dňoch som s osobou, ktorá navštívila zahraničnú krajinu alebo lokalitu 

s výskytom nového koronavírusu COVID-19  

Bol/a    ak áno, ktorú krajinu (oblasť).................................na koľko dní.............................

  

  

Nebol/a  

- v posledných 14 dňoch som mal/mala diagnostikovaný COVID-19 alebo som bol/bola v kontakte s osobou 

s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19  

Mal/a      Nemal/a  

 

Bol/a     Nebol/a  

 (v prípade, že ste bol/bola testovaný na COVID-19, je výsledok Vášho vyšetrenia)  

  Pozitívny      Negatívny  

- vyhlasujem, že príznaky možného infekčného ochorenia dýchacích ciest a ani členovia spoločnej 

domácnosti príznaky ochorenia (najmä nádcha, soplenie, bolesť hrdla, kašeľ, zvýšená teplota, únava)  

Mám      Nemám  

 

Majú      Nemajú  

 

Som v karanténe    Nie som v karanténe  
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- člen spoločnej domácnosti s osobami podozrivými s ochorenia, alebo potvrdenými prípadmi ochorenia 

v kontakte  

Bol/a      Nebol/a  

 

- iné dôležité informácie v súvislosti s COVID-19 

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

 

Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden z pracovníkov, s ktorým sa dostanete do kontaktu, si nie je vedomý 

vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19.  

Ja dolupodpísaný/-á .........................................................................čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/ -a 

sú pravdivé.  

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil 

(a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

V ..............................., dňa ........................    Anamnézu vykonal: ........................................... 

Podpis........................................................                            Podpis: ...............................................................           

Čas príchodu .................... čas odchodu .......................  

Areál zariadenia ............... alebo číslo izby ..................  

       Priestor vydezinfikoval: .............................  

čas dezinfekcie: .......................  

 

 

 

 

  


