
Čestné prohlášení k účas  dítěte na   příměstském kempu/táboře   SK JEREMI, z.s. -   2021  ,   

Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5

Čestně  prohlašuji,  že  dítě  _______________________________________________,  jehož  jsem
zákonným zástupcem a které se účastní příměstského kempu/tábora pořádaného klubem SK JEREMI,
nevykazuje klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň splňuje alespoň jednu z následujících
podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
nega vním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost an genu viru SARS-
CoV-2 s nega vním výsledkem, nebo 

c)  osoba  byla  očkována pro  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  cer fikátem  o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část
s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních cer fikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky,
které  obsahuje  údaje  o  očkované  osobě,  podanému  typu  vakcíny,  datu  podání  vakcíny,
iden fikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 
i)  od aplikace  první  dávky očkovací  látky  v  případě  dvoudávkového schématu podle  SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
ii)  od aplikace první  dávky  očkovací látky  v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozi vního
POC  an genního  testu  na  přítomnost  an genu  viru  SARS-CoV-2  nebo  RT-PCR  testu  na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Dle Mimořádného opatření ze dne 14.6.2021 s účinnos  od 1.7.2021 má SK JEREMI, z.s. nařízeno
při  nesplnění  podmínek  o  prokázání  nega vního  testu  dané  osobě  neumožnit  účast  na
kempu/táboře!
(  h ps://m.mcpraha16.cz/file/sZu1/MO-MZ-01-maloobchod-od-cervence.pdf  )  

Test s nega vním výsledkem proběhl: ________________________

Čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem níže.

V ___________dne_______ ____________________


