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Příloha - čestné prohlášení

česrruÉ PRoHLAšENí
o NEEXlsTENcl PŘíZNAKŮ vlnovÉHo lNFEKčNíHo oNEMocNĚNí

Pro základníškoly či třídy zŕízené podle $ 16 odst.9 škotskéhozákona pro žáky s tětesným postižením,
mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými v'ývojorĺými
poruchami chování, a základníškoly speciální a přípravný stupeň základníško!y speciátní

Jméno a příjmení (dítěte/žáka)

datum narozenÍ:...

trvale bytem: ...

1, Prohlašujĺ,že se u výše uvedenéhodítěte/žákaneprojevují a vposledníchdvoutýdnech neprojevĺly
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, nóhlá ztróta chuti a čichu
apod.).

Ż. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s Vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil
tyto rizikové faktory při rozhodovánío účasti na vzdělávacích aktivitách'

3' Prohlašuji, že jsem srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s b|ízkým kontaktem
osobvzákladníškolečitřídězřízenépodle5L6odst.9školskéhozákonaprožákys tělesnýmpostižením,
mentá|ním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými
poruchamĺ chování, a v základníškole speciální nebo v přípravném stupni základní školy speciální.

osoby s ľizikovými faktory

Min isterstvo zd ravotnictví sta novilo násled ující rizikové fa ktory:

1'' Věk nad 65 let s přidruženýmĺchronĺckýmĺchorobami'
Ż. Chronĺcké onemocněníplic(zahrnuje istředně zóvažné a zúvožné astma bronchiole) s dIouhodobou

systémovou farmakologickou léčbou'
3' onemocněnísrdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologĺckou léčbou např'

hypertenze.
4. Porucha ĺmunĺtního systému, např.

a) při imunosupresĺvníléčbě ísťeroidy, HlV apod'),
b) při protinádorovéléčbě,
c) po transplantacisolidních orgánů a/nebo kostnídřeně,

M|NlSTtRsTVo Šxot-sľvĺ, vlÁnrŹE A TĚLoVÝcHow



8

5. Těžká obezĺta (BMt nod 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocněníĺedvin vyžadujícídočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvĺn

(dialýza).

8. onemocněníjater (primárnĺ nebo sekunddrnĺ).

Do rizikovéskupiny patří osoba, která naplňuje alespoňjeden bod uvedenývýše nebo pokud některýz bodů

naplňuje jakákolivosoba, která s níŽije ve společnédomácnosti.

Zuýšené epidemiologlcké ľiziko v kolektivu s blízkým kontaktem osob

Zákonný zástupce nebo zletĺĺý žák prohlašuje, Že sije vědom, Že v dotčených školách nebo třídách existuje

zvýšené epidem iologické riziko, jelikoŽ se jed ná o koĺektiv, ve kterém lze jen stěží za brá n it blízkému kontaktu

osob. Také se jedná o kolektiv, ve kterém je moŽné zajistit pouze niŽšístandard ochrany. Z mimořádných
opatření Minĺsterstva zdravotnictví například plyne, Že osoby s poruchou ĺntelektu, kognitĺvníporuchou či

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti čĺ aktuální duševní stav neumoŽňují
dodržovánítohotozákazu, nemusínositochranu ústa nosu (roušku),ato anivevnitřních prostorách budov,

Dne

Podpis zletĺlého žáka

nebo

pod pis zá konného zástupce nezletĺlého
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