ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Formulář vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM. Ponechte volné pole pro mezery.
OSOBNÍ ÚDAJE:

1. P ř í j m e n í

4. P o h l a v í

2. J m é n o

žena

□

muž

3. D a t u m n a r o z e n í

□

KONTAKTNÍ ÚDAJE, na kterých můžete být co nejrychleji k zastižení (telefonní číslo nebo e-mail).
5. telefonní číslo
6. e-mail

V souvislosti se současným výskytem nového typu koronaviru (COVID-19) Vás žádáme, abyste poskytli následující
informace o Vaší osobě. Prosím, abyste na tyto otázky odpověděli pravdivě před Vaší odbornou praxí v areálu závodu
ŠKODA AUTO a.s. Vyhrazujeme si právo odepřít Vám kdykoli přístup do areálu závodu.
Prohlašuji, že na níže uvedené otázky odpovídám dle skutečnosti:
Otázka 1:
Máte některý z následujících symptomů: horečka, kašel, dýchací obtíže?
ANO

NE

Otázka 2:
Byla Vám nařízena izolace nebo karanténa v posledních 10 dnech?
ANO

NE

Otázka 3:
Byl jste v posledních 10 dnech v kontaktu s osobou nakaženou nemocí COVID 19?
ANO

Místo, datum

NE

Podpis zletilého žáka nebo
Jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

Souhlas s provedením rychlého antigenního testu
a PCR testu na COVID-19
Formulář vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM. Ponechte volné pole pro mezery.
OSOBNÍ ÚDAJE:

1. Příjmení

4. P o h l a v í

2. Jméno

žena

□

muž

3. Datum narození

□

,

KONTAKTNÍ ÚDAJE na kterých můžete být co nejrychleji k zastižení (telefonní číslo nebo e-mail).
5. telefonní číslo
6. e-mail

V souvislosti se současným výskytem nového typu koronaviru (COVID-19) souhlasím s provedením rychlého
antigenního testu, který spolehlivě prokáže přítomnost viru COVID-19. Test probíhá formou výtěru z nosohltanu
a výsledek je znám během několika minut.
V případě nezletilého žáka v souladu s ustanovením § 35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování uděluji tento souhlas jako zákonný zástupci výše uvedené nezletilé osoby.
Při pozitivním výsledku rychlého antigenního testu budou žáci odeslání na Polikliniku ŠKODA k ověřovacímu
PCR testu. Zákonní zástupci budou v případě pozitivního výsledku informování zástupcem školy a musí si žáka
neprodleně vyzvednout.
Tento souhlas je uložen v sekretariátu ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenského a je platný po dobu studia na
ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, v případě nepoužití bude vrácen nebo zlikvidován.

Místo, datum

[Sem zadejte text.]

Podpis zletilého žáka nebo
Jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

