
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ při vstupu do VÚ, SVP a SŠ Jindř. Hradec  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 

 
Jméno a příjmení: .............................................................. Datum narození: ..................................... 
 
1. Prohlašuji, že se u mě neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s příznaky koronaviru a onemocněním COVID-19. 

3. V předchozích 14 kalendářních dnech jsem napřišel/šla do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním 
nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu se mnou ve společné domácnosti, 
není nařízeno karanténní opatření. 

4. V předchozích 14 kalendářních dnech jsem nepobýval/a v zahraničí, v případě, že ano, tak kde: 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé 
choroby. 

6. Beru na vědomí, že VÚ, SVP a SŠ Jindř. Hradec zpracovává mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje 
obsažené v tomto čestném prohlášení v souladu s obecným Evropským nařízením č. 2016/679 (GDPR) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a to pouze v souvislosti a za účelem vstupu do 
objektu ústavu v rozsahu k tomu potřebném a v souvislosti se zajištěním ochrany veřejného zdraví. Údaje jsou 
zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. 

 
 
V Jindřichově Hradci dne .........................................     ........................……………………………………… 

                         Podpis  

 

 

Příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19 

Popis nového koronaviru a 
onemocnění COVID-19 

Koronaviry patří do velké skupiny virů, které vyvolávají onemocnění u 
lidí, a to od běžného nachlazení až po těžší průběh onemocnění. 
COVID-19 je infekční onemocnění způsobené novým koronavirem 
(SARS-CoV-2) 

Šíření viru 
Lidé se mohou nakazit COVID-19 vdechováním infekčním kapének, 
obsahujících virus od infikovaných lidí, kteří kašlou nebo kýchají. 
Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a 
následným dotykem sliznic, tedy nosu, úst či očí. 

Symptomy onemocnění 
COVID-19 

Mezi hlavní příznaky patří:  

 Horečka 

 Suchý kašel 

 Obtížné dýchání, dušnost 

 Bolest svalů, bolest v krku, migrény 

 Únava 

 Závratě a zvracení 

 Průjem 
 


