
 
 

 
 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 

jméno a příjmení dítěte  

datum narození  

místo a adresa 

z něhož dítě na pobyt nastupuje 

 

Prohlašujeme, že naše dítě nejeví známky akutního onemocnění a oblastní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není nám též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Zákonný zástupce 

je povinen sledovat také výskyt vší a při zaznamenání výskytu je povinen zajistit neodkladně 

léčbu před nástupem na tábor a o této skutečnosti informovat HV nebo zdravotníka.  

Naše dítě je schopno se zúčastnit příměstského tábora v DDM Kyjov / letního tábora 

v Hutisku-Solanci ve dnech: 

 

 

Prohlašujeme, že naše dítě v den nástupu neprojevuje a v posledních dvou týdnech 

neprojevovalo příznaky virového infekčního onemocnění a nepřišlo do styku s osobami, které 

tyto příznaky projevovaly nebo projevují. Prohlašujeme, že naše dítě v den nástupu na tábor 

nemá zvýšenou teplotu. 

Jsem si vědom(a) právních i finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby 

z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského a táborového 

kolektivu.  

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před nástupem na tábor. 

telefonické spojení na rodiče po dobu 

pobytu dítěte na táboře 

 

dne  

podpis zákonného zástupce účastníka  
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