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DOTAZNÍK Z DÔVODU PREVENTÍVNYCH 
PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ 

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE: 

1  v posledných 14 dňoch som sa v žiadnej rizikovej krajine z pohľadu šírenia nákazy COVID-19 uvedenej na zozname dostupnom pri 
vstupe do areálu spoločnosti

2  žiadny z príznakov ochorenia (teplota nad 37,5°C, suchý kašeľ, dýchavičnosť)

3  v posledných 14 dňoch som do blízkeho kontaktu (do 2 metrov po dobu aspoň 15 minút) s osobou, u ktorej bola potvrdená nákaza 
koronavírusom, alebo ktorá sa podľa mojich vedomostí nachádzala v rizikových uvedených krajinách a vykazovala niektorý z prízna-
kov ochorenia (teplota nad 37,5°C, suchý kašeľ, dýchavičnosť)

Zároveň sa zaväzujem, že: 
 pred každým ďalším vstupom do areálu si skontrolujem aktuálny zoznam rizikových krajín a akúkoľvek zmenu skutočností uvede-

ných v tomto dotazníku, vrátane zhoršenia môjho zdravotného stavu, oznámim pred ďalším vstupom do areálu prostredníctvom 
nového čestného vyhlásenia,

 bez zbytočného odkladu oznámim telefonicky nadriadenému zhoršenie môjho zdravotného stavu alebo prejavenie príznakov ocho-
renia (zvýšenie telesnej teploty nad 37,5°C, dýchavičnosť alebo suchý kašeľ) počas pobytu v v areáli a budem postupovať podľa 
Plánu _____________________________

Som si vedomý/á, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení, alebo nedodržania vyššie uvedených záväzkov môžu 
byť voči mne vyvodené právne dôsledky.

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov:
Ďakujeme Vám za poskytnutie informácií a súčinnosť pri vstupných kontrolách. Vaše osobné údaje získané v súvislosti s vypĺňaním 
tohto dotazníku, ako aj údaj o Vašej telesnej teplote zistený pri vstupnej kontrole do spoločnosti __________________________________ 
(ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť získava a spracúva v rámci realizácie opatrení na potlačenie šírenia vírusu COVID-19. Účelom tohto 
spracúvania je zabezpečovanie plnenia zákonných a iných povinností a podmienok pre výkon práce zo strany Spoločnosti, ako aj interná 
podpora a zabezpečovanie chodu a činností Spoločnosti. Spracúvanie je založené na právnom základe plnenia zákonných povinností 
Spoločnosti ako zamestnávateľa a podporne na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti o efektívne riadenie, organizáciu a výkon 
činnosti Spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu byť použité aj na prípravu a uloženie konkrétnych individuálnych odporúčaní, či opatrení, 
nad rámec všeobecných pokynov, opatrení a odporúčaní. Vzhľadom na neustály vývoj situácie spojenej so šírením vírusu COVID-19  
a rizík s tým spojených zatiaľ nie je možné presne vymedziť charakter týchto prípadných individuálnych krokov alebo ich následky. Uve-
dené spracúvanie osobných údajov prebieha primárne v rámci Spoločnosti. Vo výnimočnom prípade však môže byť spoločnosť vyzvaná 
na ich poskytnutie tretím osobám, napr. pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne iným verejným orgánom, pre účely ich 
krokov a opatrení súvisiacich so šírením vírusu COVID-19 na Slovensku.

Meno a priezvisko:

zamestnanec

nenachádzal/a

nemám

neprišiel/neprišla prišiel/prišla

nenachádzal/a

mám teplota nad 37,5°C suchý kašeľ dýchavičnosť

Uveďte krajinu, oblasť, mesto v ktorej ste sa nachádzali:

V dňa Podpis

(označte, ktorý z príznakov mate)

Uveďte termín pobytu od-do:

návšteva iné


