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ČESTNÉ PROHLÁĚNÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE:      
 

Opatření proti šíření nákazy COVID-19 na akcích pro veřejnost organizace DDM Jednička 

(„výtah“ pro účely realizace akcí) 

 

 

a. Do prostor organizace je zakázáno vstupovat klientům a dalším osobám s onemocněním 

COVID-19, v nařízené karanténě či izolaci a osobám, u nichž je zvýšené riziko kontaktu 

s osobou, která onemocněla COVID-19 a všem dalším osobám s akutními zdravotními 

potížemi odpovídajícími virovému infekčnímu onemocnění. 

b. Do prostor organizace bude klient či jiná osoba vstupovat s ochranným prostředkem 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a případnými dalšími osobními 

ochrannými prostředky, jejichž použití bude považovat za žádoucí pro ochranu svého 

zdraví. Ochranný prostředek dýchacích cest přítomné osoby (pokud se na ně nevztahuje 

prokazatelná výjimka z plnění MO) použijí po celou dobu konání vzdělávací akce.  

c. Vyjma dětí do 12 let ve skupině do 20 osob před vstupem či u vstupu do prostor 

organizace, klient či jiná osoba doloží, že  

- mu/jí byl vystaven certifikát (národní certifikát, digitální certifikát EU COVID) o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace od dokončeného 

očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

- prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního RAT 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje klinické příznaky 

onemocnění COVID-19. 

 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedeným opatřením a jsem si vědom právních 

následků při jejich vědomém porušení.  

 

 

Jméno a příjmení účastníka:              

 

                                               

                 

podpis účastníka/v případě nezletilé osoby podpis zákonného zástupce 

 

 
 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem        dne: 
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