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Čestné prohlášení a poučení 
 

Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení) …………………………………………………………………………..…………..……...  
 

Narozen/a (datum narození) ……………………………………………………………………………………………………….………..  
 

Bytem (adresa trvalého bydliště)……….…………………………..………………………………………………………….……………  
 

Prohlašuji, že:  

1. mně není známo, že u mě aktuálně probíhá onemocnění COVID-19 

2. nepociťuji zvýšenou teplotu (vyšší než 37,3 ⁰C) 

3. netrpím žádným akutním respiračním onemocněním a nejsem si vědom/a v posledních                             

14 dnech náhle vzniklých zažívacích potíží nebo ztráty chuti, čichu nebo migrény, na které 

navazoval rozvoj dalších potíží jako je horečka, suchý kašel, bolest svalů, nevolnost, případně 

dechové potíže 

4. mně nebyla nařízena karanténa a ani nejsem v kontaktu s osobou, které karanténa nařízena byla                    

a dosud neskončila 

5. jsem nebyl/a v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, která trpí infekčním onemocněním 

COVID-19  
 

Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 

infekčního onemocnění COVID-19. 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné. 
 

Poučení: 

Beru na vědomí, že na pobyt mohu nastoupit za předpokladu splnění alespoň jedné z následujících 

podmínek:  

 negativní POC-antigenní test ne starší než 72 hodin (možno doložit Potvrzení od zaměstnavatele                   

o absolvování testu nejdéle před 72 hodinami nebo Čestné prohlášení od školního zařízení                              

o absolvování testu nejdéle před 72 hodinami) 

Ve výjimečných případech je možné se, po předchozím objednání, nechat otestovat přímo v našich 

lázních – tel. 353 836 111. Pojišťovnou je hrazen nejvýše 1 test za týden. Nad rámec tohoto 

intervalu je každý test hrazen hostem, a to částkou 201 Kč.  

 negativní PCR test ne starší než 7 dní 

 očkování, kdy  

a) od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu uplynulo 22-90 dní, pokud 

nebyla aplikována druhá dávka, 

b) od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu uplynulo 22 dní - 9 měsíců, 

pokud byla aplikována druhá dávka, 

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě 1-dávkového schématu uplynulo 14 dní - 9 měsíců. 

 po prodělaném a laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 a od prvního antigenního                         

nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní (SMS zpráva z hygienické stanice/lékařská zpráva). 
 

Souhlasím s opakovaným testováním na onemocnění COVID-19 pomocí antigenního testu 

v pravidelných intervalech 1x za týden po dobu trvání pobytu. 
 

Pokud se u mě v průběhu pobytu objeví příznaky onemocnění COVID-19, budu pozitivně testován, 

nebo vytrasován jako osoba, která byla v kontaktu s osobou s příznaky či osobou pozitivní                              

na onemocnění COVID-19, jsem povinen/povinna pobyt ukončit a opustit ubytovací zařízení. V případě 

pozitivního antigenního testu je možné PCR test absolvovat v našem zařízení za 200 Kč (v případě 

absolvování více než 2 testů/měsíc je cena testu 814 Kč) nebo host obdrží žádanku pro absolvování 

testu na jiném odběrovém místě. O výsledku Vašeho PCR testu na onemocnění COVID-19 nás prosím 

neprodleně informujte na e-mailové adrese curie@laznejachymov.cz  

či radiumpalace@laznejachymov.cz. 
  

V Jáchymově, dne ….…………………………….                                
 

 

Podpis …………………………………………………   Datum nástupu …………………………………………… 

 

mailto:curie@laznejachymov.cz
mailto:radiumpalace@laznejachymov.cz

