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ZADOV,  22.5.2021
Čestné prohlášení - dotazník

Corona Virus Infection - Self-Disclosure Questionnaire 

Příjmení:  Jméno: 
Name: Surname: 

Vzhledem k aktuální situaci s Corona virem budete před příjezdem na sportovní akci požádáni o 
zodpovězení následujících otázek. Pokud se zdravotní stav do akreditaci změní, nezapomeňte 
odpovídajícím způsobem upravit dotazník.
Due to the current Corona Virus situation, you will be asked to answer the following questions before you arrive.  
If the state of health changes until accreditation, then be sure to adjust the questionnaire accordingly.

Příznaky COVID-19   Symptome COVID-19
Horečka 
Fever 

Léky používané na snížení horečky v 
posledních 4 hodinách?  
Fever-lowering medication taken in the last 4 hours?

Akutní výskyt následujících příznaků COVID-19 
Acute occurrence of the following COVID-19 symptoms
Suchý kašel 
Dry cough
Dušnost 
Breathlessness 
Bolest v krku
Sore throat
Zhoršené vnímání chuti a vůně 
Disturbed sense of taste-smell 
Průjem/Zvracení 
Squits/Throw up 

Měl/a jste blízký kontakt (méně než 2m) s osobou s potvrzeným nebo 
pravděpodobným případem COVID-19?  
Have you been in close contact (less than 2 meters apart) to a confirmed or probable COVID-19 case?

ANO / Není to vyloučeno
YES / not be ruled out 

Pokud na některou otázku odpovíte ANO nebo neodpovíte nebude Vám umožněn vstup a start na akci! V 
takovém případě doporučujeme necestovat a vyhledat lékaře ke konzultaci. Je mi známo, že nepravdivou 
odpovědí na výše uvedené otázky mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních účastníků akce. 
Jsem si vědom právních následků nepravdivé odpovědi a prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé 
choroby.
If you answer a question with YES or not, access is denied and a start is not possible! We strongly advise not to travel and to consult 
a doctor immediately. I am aware that false answers to the above questions can seriously endanger the health or even the lives of 
other participants in the event. I am aware of the legal consequences of a false answer and a statement as well as the crime of 
spreading a contagious disease.

Místo, Datum 
Location, Date 

Podpis 
Signature

ANO / YES NE / NO

NE / NO

ANO / YES NE / NO

NE / NO

ANO / YES

ANO / YES

NE / NO

ANO / YES NE / NO

NE / NO

ANO / YES

ANO / YES 

Tepl./Temp:            C° 

NE / NO
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