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Selfreporting – Prohlášení pro PMČR 2021 – COVID-19 

 

Jméno a příjmení  

 

 

Adresa: Ulice, čp, město, PSČ  

 

 

Datum narození (dd.mm.rrrr)  

 

 

Email  

 

 

Mobilní telefon  

 

 

 

 

COVID-19 prohlášení 

 

Mám klinické příznaky respiračního onemocnění ANO / NE 

 

Prodělal jsem onemocnění COVID-19 ANO / NE 

 

Izolace začala dne – skončila dne  

 

Jsem očkován proti COVID-19 ANO / NE 

 

Datum aplikace druhé dávky  

 

V posledních 14 dnech jsem se potkal s COVID-19 pozitivním 

člověkem 

ANO / NE 

Datum posledního testu  

 

Výsledek Pozitivní / Negativní 
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Závazné hygienicko-protiepidemické pokyny pro konání PMČR 2021 

1. Vstupní filtr do areálu letiště AK Tábor: 

a. Změření teploty 

b. Selfreporting formulář – bude vyžadován při prvním vstupu do areálu 

c. Osoby s teplotou nad 37,5 st. C, nebo osoby, které neodevzdají formulář, 

mohou do areálu vstoupit pouze se souhlasem lékaře pověřeného 

organizátorem 

2. Všichni závodníci, členové organizačního týmu a všechny ostatní přítomné osoby 

(dále jen „povinná osoba“) jsou povinni: 

a. Absolvovat RT-PCR test před závody 

b. Výsledek musí být k dispozici před vstupem do areálu a nesmí být starší 

než 48 hodin 

c. Předání o negativním výsledku RT-PCR testu bude součástí registrace. 

d. Výjimkou jsou očkovaní, u nichž uplynulo min. 14 dnů od poslední dávky 

vakcíny. Očkování je nutné doložit při registraci. 

3. Osoby, které COVID-19 prodělaly v posledních 90 dnech 

a. Povinnost testu se nevztahuje na osoby, které prokazatelně COVID-19 

prodělaly, nemají klinické příznaky, postupovaly dle opatření MZČR a od 

prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní. Je nutné doložit lékařské 

potvrzení. 

b. V případě, že by osoba, která COVID-19 prodělala a testovala se, byla 

pozitivní, pak: 

i. se tato osoba může závodů zúčastnit, pokud nemá klinické příznaky 

onemocnění a od prvního výsledku testu neuplynulo 90 dní. 

ii. se tato osoba nesmí závodů zúčastnit, pokud uplynulo více než 90 

dní. Tato osoba bude izolována do rozhodnutí orgánu veřejného 

zdraví. 

4. Opatření v průběhu závodů: 

a. Povinná osoba je povinna se testovat 1x za 4 dny, buď metodou RT-PCR 

nebo antigenním testem. Testování provede osoba pověřená 

organizátorem v následující dny: 

i. 26.5. 

ii. 30.5. 

iii. 3.6. 

b. V případě pozitivního výsledku bude osoba izolována dle pokynů orgánu 

veřejného zdraví. 

c. Lékař pověřený organizátorem vyznačí do selfreporting formuláře datum a 

výsledek posledního testu. 

d. Výjimkou jsou očkovaní, u nichž uplynulo min. 14 dnů od poslední dávky 

vakcíny. Očkování je nutné doložit při registraci. 

5. Povinnost závodníků: 

a. Účast na briefingu je povolena pouze s respirátorem. 

b. Testování dle výše uvedených pokynů. Testování proběhne na letišti Tábor 

osobou pověřenou organizátorem. Cena je 70,- Kč/test. Částka za testy 

bude závodníkům připočtena do závěrečného vyúčtování. 

Prohlašuji, že dodržuji všechna protiepidemická opatření proti šíření nemoci COVID-19 a 

souhlasím se závaznými hygienicko-epidemiologickými pokyny pro PMČR 2021. 

 

Datum……………………………..   Podpis…………………………………………………………… 


