Česká katolická charita
CHARITNÍ DOMOV MORAVEC
Moravec 53, 592 54 Moravec
tel: 566 809 101, IČ: 00445355
www.charitamoravec.cz

DOTAZNÍK BEZINFEKČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA DOMOVA
K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Jméno a příjmení návštěvníka: ____________________________________________________
Telefonní kontakt: ______________________________________________________________
Navštívená osoba: ______________________________________________________________
JAKÝM ZPŮSOBEM PROKAZUJETE SVOU COVID NEGATIVITU:

 NEGATIVNÍM TESTEM RT- PCR V UPLYNULÝCH 72 HODINÁCH
 NEGATIVNÍM TESTEM POC (ANTIGEN) V UPLYNULÝCH 24 HODINÁCH
 POTVRZENÍM O PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (DO 180 DNŮ)
 CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

s tím, že:
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více jak 9 měsíců
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více jak 9 měsíců
PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že se u mě v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuji,
že v současné době nemám nařízeno karanténní opatření. Beru na vědomí, že sdělením
nepravdivých informací mohu ohrozit zaměstnance či klienty zařízení. Jsem si rovněž vědom/a
právních následků v případě podání nepravdivých informací, včetně možného spáchání trestného
činu šíření nakažlivé choroby. Stvrzuji svým podpisem pravdivost předložených údajů, zejména,
že k realizaci testu došlo nejpozději 72 hodin/ 24 hodin před zahájením návštěv, že výsledek testu
je negativní a že tato data se týkají výhradně mé osoby.
Datum: __________________

Podpis návštěvníka: _____________________________

ZÁZNAM O PROVEDENÍ KONTROLY PRO VSTUP DO DOMOVA
Datum: ________________ Hodina: ________

Provedl: _______________________________
Podpis pracovníka Domova: _______________

POUČENÍ
Podpisem výše beru na vědomí, že Česká katolická charita, Charitní domov Moravec, Moravec 53, 592 54
Moravec , IČ 00445355, jako správce osobních údajů (dále jen „Zařízení“) je na základě čl. 9 odst. 2 písm.
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) oprávněna zpracovávat moje
výše uvedené osobní údaje, a to za účelem ochrany života a zdraví svých klientů a určení, výkonu
nebo obhajoby případných právních nároků. Tyto osobní údaje Zařízení uchovává po dobu nezbytně
nutnou, nejvýše však po dobu 15 dní. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících
se zpracováním osobních údajů mám právo se obrátit na Zařízení nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

