
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ
VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a Příjmení hráče:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

Prohlašuji, že výše uvedenému hráči ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, že hráč nejeví známky akutního onemocnění 
(průjem, teplota, respirační potíže atd.) a že mu orgány ochrany veřejného zdraví ani lékařem (u kterého je účastník zaregist-
rován, ani jiným) nebylo nařízeno karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel do styku s 
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Prohlašuji, že při změně zdravotního stavu hráče (teplota, respirační potíže, nachlazení atd.) neprodleně informuji trenéra o 
této skutečnosti a při sebemenších zdravotních potížích, hráč nebude navštěvovat tréninky.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory 
při rozhodování o účasti na sportovních klubových akcích a aktivitách.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou  
      farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  b) při protinádorové léčbě
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje 
jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

V   dne              podpis (zákonného zástupce)

T.B.C. Králův Dvůr, florbalový oddíl



LETNÍ REŽIM 2020/21

T.B.C. Králův Dvůr, florbalový oddíl

Před prvním tréninkem odevzdá každý hráč/hráčka aktuální Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Apelujeme na všechny hráče / hráčky / rodiče, aby se v případě jakéhokoliv pode-
zření či náznaků zdravotních komplikací na tréninku neúčastnili
Na tréninku bude k dispozici dezinfekce a po každém tréninku budou dezin�ková-
ny i tréninkové pomůcky
Na tréninku nebudou využívány z hygienických důvodů rozlišováky, prosíme proto 
všechny hráče a hráčky, aby si vždy nosili ideálně 2 ks triček (1x bílé / 1x černé), 
potisk nevadí
Každý hráč/hráčka přijde přesně 5 minut před tréninkem (ne dříve) již převlečený/á, 
šatny budou mimo provoz
Vzhledem k absenci šaten nenoste, prosíme, na tréninky nic cenného, každý si 
nechá věci v batohu na místě určeném trenérem společně s ostatními (za odložené 
věci neručíme)
Každý bude mít vlastní pití, ideálně přinesené už z domova
Toalety bude možné použít, ale pouze za zpřísněných hygienických podmínek
Zdvořile žádáme všechny rodiče, aby hráče/hráčky pouze přivezli/odvezli a v prů-
běhu tréninku se na sportovištích nezdržovali
V průběhu tréninku nebudou muset mít hráči roušky, trenéři však ano
Mezi jednotlivými tréninky bude vždy 15 minut hygienická přestávka, během které 
se skupiny bezpečně na sportovištích vymění
Venkovní tréninky mohou být zrušeny z důvodu nepříznivého počasí i v den konání 
- info ve facebookových skupinách nebo rozhodnutí na místě

Upřesňující pravidla pro znovu-obnovení tréninkové činnosti od 25.5.2020


