ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH VŠE
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Já,
Ubytovaný

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Číslo pokoje:

Prohlašuji, že:
Tato část je společná pro všechny osoby, které chtějí být ubytování na kolejích VŠE
 se u mne neprojevují a v posledních 10ti dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění
(zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další
příznaky);
 v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění tuto skutečnost neprodleně oznámím
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb (svému
praktickému lékaři) nebo na krajskou hygienickou stanici dle místa mého pobytu (viz. bod I./1. ze dne
25.8.2020 od 00:00 hod. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví) nebo vybranému lékaři na Městské
poliklinice Praha, tel. +420 222 924 211;
 z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 na kolejích VŠE budu dodržovat absolutní zákaz
shromažďování se ve skupinách a účastnit se různých oslav a mejdanů na kolejích VŠE;
 jsem si vědom/a, že úmyslné šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je
trestným činem. (viz. ustanovení § 152 a ustanovení § 153 trestního zákoníku);
 seznámil jsem se s Krizovým plánem SUZ VŠE na suz.vse.cz
Tato část platí pro osoby přijíždějící z třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu
onemocnění COVID – 19 (v tzv. červené zóně)
 bezodkladně jsem se na vlastní náklady podrobil RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a ten jsem
nejpozději do 36 hodin předal Krajské hygienické stanici a SUZ VŠE;
 druhý test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 povinně absolvuji na vlastní náklady po 14ti dnech od vstupu
na území ČR (viz. body I./11.,12. a 13. ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.8.2020);
 výsledek testu také přikládám k tomuto čestnému prohlášení;
 do této doby se musím zdržovat v místě bydliště (ubytování) a vycházet pouze v neodkladných záležitostech a
dodržovat platná zákonná karanténní opatření stanovené vládou ČR a povinnost nosit ochranné prostředky
dýchacích cest (roušky);
 jsem si vědom, že v případě nepředložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 rozhodne
Krajská hygienická stanice o karanténních opatřeních či nařízené izolaci v souladu se zákonem č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví;
Tato část platí pro osoby pobývající na území ČR nebo přijíždějící ze států Evropské unie
 pokud jsem pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu zemí
s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID – 19 (v tzv. červené zóně), bezprostředně po vstupu na území
České republiky jsem oznámil tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské
hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu. Pokud jsem ubytován na kolejích
VŠE v Praze, oznámil jsem tuto skutečnost Krajské hygienické stanici hl. m. Prahy, Nechanského 590/1,
Praha 6, tel. +420 235 365 828 a bezodkladně jsem se na vlastní náklady podrobil RT-PCR testu na
přítomnost SARS-CoV-2 a ten jsem nejpozději do 72 hodin předal Krajské hygienické stanici;
 výsledek testu také přikládám k tomuto čestnému prohlášení;
 do této doby se musím zdržovat v místě bydliště (ubytování) a vycházet pouze v neodkladných záležitostech
a dodržovat platná zákonná karanténní opatření stanovené vládou ČR a povinnost nosit ochranné prostředky
dýchacích cest (roušky);

 jsem si vědom, že v případě nepředložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 rozhodne
Krajská hygienická stanice o karanténních opatřeních či nařízené izolaci v souladu se zákonem č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví;

Jsem si vědom/a právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.
V Praze dne

---------------------------------------Ubytovaný/podpis

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici hlavního města Prahy:
Krajská hygienická stanice hl. m. Prahy, Nechanského 590/1, Praha 6, tel. +420 235 365 828
Kontakty odběrových míst na Covid-19:
ODBĚROVÉ MÍSTO – Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59, tel: 261081111
ODBĚROVÉ MÍSTO – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, červené stany vedle budovy L – ředitelství,
stacionární stan, drive-in, tel: 771136124
ODBĚROVÉ MÍSTO – Nemocnice Na Bulovce, budova č. 7 jižní část - Klinika infekčních parazitárních a tropických
nemocí, tel: 739515083

