
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

Az iskola látogatójának nyilatkozata a fertőzésmentességről 

 

Vyhlasujem, že ja Kijelentem, hogy én, 

......................................................................... 

bytom v 
......................................................................... 

......................................................................... 
lakcímen, 

neprejavujem príznaky akútneho 
ochorenia (telesná teplota nad 37,5 
°C alebo triaška, malátnosť, neprime-
raná únava, začervenané, zapálené 
oči s výtokom, upchatý nos so sťaže-
ným dýchaním nosom, hustý skalený, 
zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, osla-
bený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 
produktívny kašeľ, vracanie, riedka 
stolica niekoľkokrát denne, novov-
zniknuté začervenanie kože, vyrážky, 
chrasty a pod. na koži), že regionálny 
úrad verejného zdravotníctva ani le-
kár všeobecnej zdravotnej starostli-
vosti mi nenariadil karanténne opat-
renie (karanténu, zvýšený zdravotný 
dozor alebo lekársky dohľad). 

nem mutatom heveny megbetege-
dés tüneteit (37,5 °C feletti testhő-
mérséklet vagy hidegrázás, elesett-
ség, túlzott fáradékonyság, kivörösö-
dött, begyulladt és váladékozó szem, 
eldugult orr nehézlégzéssel, sűrű ko-
csonyás, elszíneződött (sárga, zöld) 
orrváladék (nátha), fülfájás és fülfo-
lyás, megromlott hallás, fojtó száraz 
köhögés, erőteljes váladéktermelés-
sel járó köhögés, hányás, napi több-
szöri ritkás széklet, újonnan keletke-
zett bőrpírok, kiütések, varasodások 
és egyéb bőrelváltozások), és hogy 

sem a regionális közegészségügyi hi-
vatal, sem körzeti orvos nem ren-
delt el számomra karanténintézke-
déseket (karantént, fokozott egész-
ségügyi felügyeletet vagy orvosi fel-
ügyeletet). 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo 
iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  
domácnosti, prišli v priebehu ostat-
ného týždňa do styku s osobami s po-
dozrivými alebo chorými na ochore-
nie Covid 19. 

Tudomásom szerint sem én nem 
kerültem, sem a velem közös ház-
tartásban élő további személyek 
nem kerültek az elmúlt hét során 
kapcsolatba COVID-19 megbetege-
désben szenvedő vagy COVID-19 



megbetegedésre gyanús szemé-
lyekkel. 

Som si vedomý(á) právnych násled-
kov v prípade nepravdivého vyhláse-
nia, najmä som si vedomý(á), že by 
som sa dopustil(a) priestupku podľa 
§ 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 

Tudatában vagyok a hamis nyilatko-
zattétel jogi következményeinek, 
különösen annak, hogy a Tt. 
372/1990. sz., a közigazgatási sza-
bálysértésről szóló többször módo-
sított törvény 21. § 1. bek. f) pontja 
szerint szabálysértést követnék el. 

 

 

V ...........................................-ban/ben dňa ........................... napján. 

 

 

............................................................... 

podpis 

aláírás 


