Upozornění
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření. Zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele,
opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu
poskytovatele pracovně lékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil,
jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit
poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele
zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu
práce k určení dalšího postupu.
Postup pro zaměstnance, kteří si provedou test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2








zaměstnanec se může testovat 1x týdně s výjimkou zaměstnanců na homeoffice a
zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
testovací sadu si zaměstnanec vyzvedne v sekretariátu SPZ Triangle, p. o.
zaměstnanec se otestuje a vyplní formulář „Čestné prohlášení o výsledku antigenního
testu“, který je v tištěné podobě u testů nebo ke stažení na internetové stránce
www.industrialzonetriangle.com.
použitou testovou sadu vloží do sáčku. Sáček vhodí do připraveného pytle v sekretariátu
SPZ Triangle, p. o.
vyplněné a podepsané čestné prohlášení o výsledku antigenního testu odevzdá
v sekretariátu SPZ Triangle, p. o.
Manipulace s použitými testy

Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavázat a jeho povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem. Odnést mezi
směsný komunální odpad.
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Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu
Výsledek mého testu byl (zaškrtněte prosím):

□ negativní
□ pozitivní

Datum provedení testu:
Číslo antigenního testu:
Číslo pojištěnce (rodné číslo):
Jméno:
Příjmení:
Zdravotní pojišťovna:
Jsem si vědom/a veškerých rizik, které pro mne mohou vyplynout z uvedení nepravdivých informací
v tomto čestném prohlášení.
Budu respektovat veškerá hygienická opatření nastavená v areálu průmyslové zóny.
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i
život ostatních osob vyskytujících se v areálu průmyslové zóny.
Toto čestné prohlášení poskytuji SPZ Triangle, p. o. Jsem si vědom/a, že moje výše uvedené osobní
údaje SPZ Triangle, p. o. použije pro splnění jí uložených povinností pro ochranu veřejného zdraví
a dávám tímto souhlas s jejich zpracováním pro tento účel. Dále potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a
s tím, že toto prohlášení bude uloženo v mém osobním spise.

Datum a podpis:…………………………………
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