
VYHLÁSENIE O BEZINFEK!NOSTI   
Ú!ASTNÍKA TÁBORA

Vyhlasujem, !e ú"astník/"ka 

bytom 

 neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (napríklad horú"ky alebo hna"ky),
 neprejavuje a ani v posledn"ch dvoch t"#d$och neprejavoval/-a príznaky vírusového infek%ného ochorenia (horú"ka, 

ka#e$, d%chavi"nos&, náhla strata chuti a "uchu apod.),
 nie je mi známe, !e by menovaná osoba, rodinní príslu#níci alebo iné osoby, ktoré s menovanou osobou !ijú spolo"ne 

v domácnosti, pri&li v priebehu posledn"ch dvoch t"#d$ov do styku s osobou chorou na infek%né ochorenie alebo po-
dozrivou z nákazy infek%n"m ochorením (napr. hna"ka, angína, vírusov% zápal pe"ene, zápal mozgov%ch blán, horú"-
kové ochorenie s vyrá!kami, covid-'()

 a !e príslu#n% orgán verejného zdravotníctva ani o#etrujúci lekár menovanej osobe, rodinn%m príslu#níkom alebo 
in%m osobám, ktoré s menovanou osobou !ijú spolo"ne v domácnosti, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zv%#en% zdravotn% dozor alebo lekársky doh$ad). 

Prehlasujem, !e som bol/-a oboznámen%/-á s vymedzením osôb s rizikov%mi faktormi (vi) ni!#ie) a s odporú"aním, aby 
som zvá!il/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o ú"asti na tábore.

Uvedená osoba je schopná zú"astni& sa skautského tábora v termíne: 

Beriem na vedomie, !e v prípade v%skytu infekcie ochorenia covid-'( na tábore, bude tento tábor ukon"en%. V takom prí-
pade som povinn"/-á bezodkladne zabezpe%i' osobne alebo poverenou osobou odvoz menovanej osoby z tábora domov 
a následne sa riadi& pokynmi príslu#ného úradu verejného zdravotníctva a o#etrujúceho lekára.

V prípade ukon"enia tábora som si vedom%/-á, !e nemô!em o"akáva& vrátenie celého ú"astníckeho poplatku, ale maxi-
málne doposia$ nevynalo!enej "iastky ("o s oh$adom na *xné náklady tábora nemusí zodpoveda& "iastke v pomere za 
nerealizované dni).

V prihlá#ke uvádzam funk"n% kontakt po"as doby konania tábora pre prípad nutnosti bezodkladného návratu ú"astníka 
domov.

Som si vedom%/-á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedom%/-á, !e by som sa dopus-
til/-a priestupku pod$a § +, zákona ". -++/.//0 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektor%ch zákonov.

V 

d1a 
(najskôr de1 pred nástupom na tábor)

'. Vek nad ,+ rokov s pridru!en%mi chronick%mi chorobami.
.. Chronické ochorenia p$úc (zah21a aj stredne záva!nú a zá-

va!nú astma bronchiale) s dlhodobou systémovou farmako-
logickou lie"bou.

-. Ochorenia srdca a/alebo ve$k%ch ciev s dlhodobou systémo-
vou farmakologickou lie"bou napr. hypertenzia.

3. Porucha imunitného systému, napr.
a) pri imunosupresívnej lie"be ( steroidy, HIV apod.),
b) pri protinádorovej lie"be,
c) po transplantácii orgánov a/alebo kostnej drene,

+. 4a!ká obezita (BMI nad 3/ kg/m.).
,. Farmakologicky lie"en% diabetes  mellitus.
0. Chronické ochorenie obli"iek vy!adujúce do"asnú alebo 

trvalú podporu/náhradu funkcie obli"iek (dial%za).
5. Ochorenia pe"ene (primárne nebo sekundárne).

Do rizikovej skupiny patrí osoba, ktorá  sp61a aspo1 jeden bod 
uveden% vy##ie alebo pokia$ niektor% z bodov sp61a akáko$vek 
osoba, ktorá s 1ou !ije v jednej spolo"nej domácnosti.

Meno a podpis zákonného  zástupcu resp. podpis  dospelého/-ej 
ú"astníka/-"ky:

Ministerstvo  zdravotníctva SR stanovilo nasledujúce rizikové faktory:
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