
 
 

 

PROHLÁŠENÍ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

v návaznosti na opatření v souvislosti s COVID -19 

 

 

 

Seznámením zákonných zástupců s tímto dokumentem potvrzují účast svých dětí na tréninku 

a berou na vědomí níže popsaná opatření5… 

-  mi není známo, že by měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné 

onemocnění, 

- není mi známo, že by přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným 

onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa, 

- netrpěl/a v posledních třech týdnech a netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu 

kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových 

skupin nebo více kloubů, 

- během minulých tří týdnů nepobýval/a v zahraničí  

 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či 

dokonce i život ostatních spoluhráčů a trenérů. Jsem si vědom právních následků 

nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby. 

Byl jsem obeznámen s chování na hřišti a v areálu:  

V areálu může být najednou pouze 100 osob. Proto i náš tréninkový proces začíná pozvolně a týmy 

mají v týdnu pouze dva tréninky. 

Hráči mohou trénink absolvovat bez roušky. Tu si sundají při příchodu na střídačku a odloží si ji do 

batohu. 

Trénovat lze s kontaktem, zde není žádné omezení. 

Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami 

Pomůcky jsou pravidelně dezinfikovány.  

Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, 

sprchy a podobná zařízení. 

V případě sportovní činnosti je zpřístupněné WC, které bude pravidelně dezinfikováno. K dispozici 

bude také dezinfekce na ruce. Ve stejný čas bude v prostorách WC  přítomna jen jedna osoba a je 

povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. 

Rovněž mimo hřiště a v dalších prostorách sportovního areálu platí užití ochrany dýchacích cest           

( roušku, šátek, šálu apod.) , dále beru na vědomí, že v těchto prostorách je možné se zdržovat jen 

v době tréninku, krátce před a po.  

Rodičům je vstup do sportovního areálu omezen, své mešní děti předáte u modré brány trenérovi a na 

stejném místě si je po tréninku vyzvednete. 

Děti budou mít na sobě roušku, kterou si odloží až při tréninku do svého batohu, který by každý měl 

mít 



 
 

Účast na tréninku musí rodič nahlásit včas trenérovi..tj. 24 hodin před začátkem tréninku. 

Rodiče mohu chodit na zahrádku kantýny, v otevírací době, ale jen kovovou brankou u kantýny. A  

v žádném případě se nesmí rodiče pohybovat po sportovním areálu. 

 

Prosíme rodiče, aby nám pomohli s plněním všech hygienických opatření, a tím pomohli zajistit 

bezpečnost dětí, trenérů a ostatních zaměstnanců areálu.  

 

 

     Děkujeme vedení klubu FC Háje JM.    

 

 

V Praze  dne 11.května 2020        


