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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY LUKOV 

 

Já, níže podepsaný/á 

 

Jméno, příjmení:_____________________________________r.č.: _____________________ 

 

Trvale bytem __________________________________ Tel.:__________________________ 

 

 

Jméno a příjmení uživatele sociálních služeb:_______________________________________ 

 

 

Tímto prohlašuji, 
 
Že do prostor Domova pro seniory Lukov, IČ: 70850941, se sídlem Lukov, Hradská 82, PSČ 763 17 

(dále jen „Domov“), vstupuji na vlastní odpovědnost, a souhlasím s řádem, bezpečnostními pravidly a 
pokyny vedení Domova, které byly ze strany Domova přijaty za účelem minimalizace dopadů 
onemocnění COVID-19 na klienty a zaměstnance Domova, a kterými se budu řídit.  
 

Jsem si vědom/a zvýšeného rizika možnosti nákazy virem COVID-19 a toto riziko beru na vědomí. 
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých povinnostech, ochraně zdraví sebe, klientů a zaměstnanců 
Domova, jakož i třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů odpovědného zaměstnance Domova a 
aktivně předcházet škodám na zdraví třetích osob.  
 

Prohlašuji, že do prostor Domova vstupuji zcela zdráv/a a bez příznaků jakéhokoli respiračního či 
jiného onemocnění, po prostorách Domova se budu pohybovat pouze s ochrannými pomůckami 
dýchacích cest (respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, který jsem si přinesl/a nebo od Domova 

zakoupil/a). Budu se zdržovat v prostorách Domova pouze po dobu nezbytně nutnou k návštěvě mého 
rodinného příslušníka a pouze v místech, která jsou vyhrazena pro návštěvu nebo vedou k pokoji 

rodinného příslušníka. Při návštěvě rodinného příslušníka neopustím jeho pokoj a nebudu navštěvovat 
jiné klienty Domova, po skončení návštěvy neprodleně a nejkratší cestou opustím prostory Domova.  
 

Beru na vědomí, že pokud nebudu respektovat bezpečnostní pravidla či doporučení odpovědných 
zaměstnanců domova, budu neprodleně z prostor Domova vykázán/a s tím, že mi s ohledem na 

aktuální epidemiologickou situaci a s ní související nařízení Ministerstva zdravotnictví a Vlády České 
republiky může být pro příští návštěvy zamítnut vstup do prostor Domova.  

 

Dále prohlašuji, že jsem jako osoba vstupující do Domova pro seniory Lukov za účelem návštěvy 
klienta Domova, povinen/povinna podrobit se testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (také 
označeného jako COVID-19), a to v souladu usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 
2020 č. 1264.  
 
V této souvislosti jsem byl/a podrobně informován/a o postupech testování na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 a byly mi zodpovězeny otázky. Výsledky testování budou důvěrné a nebudou bez 
mého souhlasu sdělovány třetí straně, pokud platné právní předpisy a mimořádná nařízení Ministerstva 

zdravotnictví nenařizují jinak. Přeji si, abych byl/a s výsledky testování seznámen/a.  
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Beru na vědomí, že v případě pozitivního testu na antigen viru SARS-CoV-2 nebudu moci vstoupit do 

prostor Domova a budu povinen/povinna prostory Domova okamžitě opustit a informovat svého 
praktického lékaře o pozitivním výsledku při POC testování.  
 

Souhlasím, že po skončení testování bude testovací vzorek zlikvidován s tím rizikem, že nebude 
v budoucnu možné výsledek testování v případě potřeby znovu ověřit a pro další testování bude 
potřeba nový odběr testovacího vzorku.  
 

Veškerá má osobní data a citlivé osobní údaje budou uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle 
platných právních předpisů České republiky.  
 

Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti a vyslovuji 
svůj svobodný informovaný souhlas s uvedeným testováním na přítomnost viru COVID-19 pomocí 
antigenního testu.  
 

 

 

 

V Lukově dne  ___.___._______    ___________________________ 

    Podpis návštěvníka Domova  

 

 

 

 

 

 

Záznamy pověřeného pracovníka Domova 

  

 

Jmenovaná osoba před vstupem do prostor Domova:  
 

 Byl/a testován/a na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 označovaného též jako COVID-19 

s výsledkem: 
 

 NEGATIVNÍ  
 POZITIVNÍ  

 

 Doložil/a potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 a od ukončení nařízené izolace 
neuplynulo více než 90 dnů 

 

 Doložil/a potvrzení, že v posledních 48 hodinách absolvoval/a vyšetření provedením testu 
metodou RT-PCR s výsledkem NEGATIVNÍ  

 

 

 

 

 

V Lukově dne  ___.___._______            ______________________________________ 

   Jmenovka a podpis pověřeného pracovníka  
 

 


