
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI / COVID-19 
 

Před podepsáním formuláře si nejprve přečtěte prohlášení. Podpisem formuláře souhlasíte s obsahem a podepsání je podmínkou, abyste mohli 

absolvovat potápěčský výcvik nebo se zúčastnit jakékoliv potápěčské činnosti. Pokud jste nezletilá osoba mladší 18 let - prohlášení musí být 

podepsáno zákonným zástupcem. 

DOTAZNÍK PRO POTÁPĚČE O ZDRAVOTNÍM STAVU A BEZINFEKČNOSTI 
Účelem tohoto dotazníku je zjištění a potvrzení, že jste zdravotně způsobilí k potápění. Pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo podezření, která 

by mohla ohrozit Vaši způsobilost k potápění, budete muset svůj stav konzultovat s lékařem, který má vzdělání v oblasti potápěčské medicíny. Pozitivní 

odpovědi znamenají, že Vaše kondice, či zdravotní způsobilost může být nedostatečná a může ovlivnit Vaši bezpečnost při potápění. Pravdivě odpovězte 

na následující otázky formou ANO, nebo NE. Pokud si nejste jisti odpovědí, zaškrtněte ANO. Pokud se Vás některé z těchto tvrzení týká, musíme Vás 

požádat, abyste se před účastí potápěčských aktivit zdrželi a nejprve se poradili s odborným lékařem, nejlépe specialistou na potápěčskou medicínu. 

V předchozích 40 dnech - před datem podepsání tohoto formuláře ve smyslu prohlášení o zdravotní nezávadnosti” a bezinfekčnosti: 

 
1. BYL/A JSTE POZITIVNĚ TESTOVÁN/A NA COVID-19 (NOVÝ VIRUS CORONAVIRU – SARS-COV2), NEBO VÁM BYL V PŘEDEŠLÉ 

DOBĚ INDIKOVÁN POZITIVNÍ TEST NEBO JSTE BYL/A IDENTIFIKOVÁN/A JAKO POTENCIÁLNÍ NOSIČ KORONAVIRU? 

ANO NE 

2. POCIŤUJETE, NEBO POCIŤOVAL/A JSTE V PŘEDEŠLÝCH DNECH PŘÍZNAKY, KTERÉ JSOU ČASTO SPOJENY S COVID-19 

(HOREČKA, KAŠEL, ÚNAVA NEBO BOLEST SVALŮ, POTÍŽE S DÝCHÁNÍM, BOLEST V KRKU, PLICNÍ INFEKCE, BOLEST HLAVY, 

ZTRÁTA CHUTI NEBO PRŮJEM)? 

ANO NE 

3. BYL NA NĚKTERÉ Z LOKALIT, KTEROU JSTE V POSLEDNÍ DOBĚ NAVŠTÍVIL/A, NEBO V MÍSTĚ VAŠEHO PŘEDEŠLÉHO POBYTU 

(BĚHEM POSLEDNÍCH DNÍ) VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV, NEBO BYLA OBLAST MÍSTNÍMI ORGÁNY, ČI ZDRAVOTNÍ ORGANIZACÍ 

OZNAČENA ZA POTENCIÁLNĚ INFEKČNÍ OBLAST S COVID-19? 

ANO NE 

4.  BYL/A JSTE V POSLEDNÍ DOBĚ V PŘÍMÉM KONTAKTU, NEBO V BLÍZKOSTI S JAKOUKOLIV OSOBOU, KTERÁ BYLA POZITIVNĚ 

TESTOVÁNA NA KORONAVIRUS, NEBO BYLA DIAGNOSTIKOVÁNA JAKO POTENCIÁLNÍ NAKAŽENÝ? 

ANO NE 

Prohlašuji, že výše uvedené informace o mém zdravotním stavu jsou pravdivé. Přijímám odpovědnost za jakékoliv opomenutí, či zamlčení informací při 

zveřejňování mého stávajícího nebo předešlého zdravotního stavu. 

Rovněž se zavazuji informovat  LIAMIS DIVE CENTRE   o jakémkoliv příznaku (viz příznaky COVID-19 výše), 

který se může objevit během vyplňování, nebo po vyplnění tohoto prohlášení. Nebo, že během jeho vyplňování, případně po jeho vyplnění, přijdu do 

styku s osobou, která byla pozitivně testována, nebo jsem byl/a já sám/a v této době (po podepsání bezinfekčního formuláře) testován/a. 

Podpis zákonného 

Jméno Datum zástupce/opatrovníka Datum 

 
    

Podpis Podpis 

 

 

DOPLŇKOVÉ PROHLÁŠENÍ / COVID-19 
Souhlasím, že budu (pokud budu vyzván) nosit ochranu úst a nosu (roušku/respirátor/masku) po celou dobu účasti na výcviku potápění pořádané 
            LIAMIS DIVE CENTRE a  bude  dodržovat  všechny  preventivní  kroky,  které  mohou  být doporučeny 

             LIAMIS DIVE CENTRE  , nebo jakýmkoliv příslušným orgánem v rámci regionu. 

Přijímám, že budu dodržovat všechny pokyny                       LIAMIS DIVE CENTRE a budu dodržovat opatření dle 

požadavků a stávajících předpisů vládních nařízení, která jsou nutná, aby se zabránilo riziku přenosu, a to včetně měření tělesné teploty před účastí 

na pořádaných aktivitách. 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že podpisem tohoto prohlášení souhlasím, aby si                    LIAMIS DIVE CENTRE                       

toto prohlášení ponechal a mohl jej předložit jakémukoli příslušnému orgánu nebo poskytovateli služeb za účelem zajištění bezpečnosti třetích stran, 

které se mnou mohou přijít do styku před, během a po jakékoli potápěčské činnosti / akci. 

 
Jméno 

 
Datum 

Podpis zákonného 
zástupce/opatrovníka 

 
Datum 

 
    

Podpis Podpis 

 
 
 



UPOZORNĚNÍ 
 
 

 
COVID-19 vykazuje mnoho stejných příznaků, jako jiná závažná virová plicní onemocnění, která vyžadují období rekonvalescence před návratem k plné 

činnosti - proces, který může trvat týdny nebo měsíce v závislosti na závažnosti příznaků (1). 

 
ZDRAVOTNÍ  DOPORUČENÍ (2): 

• Potápěči, kteří měli symptomatické příznaky COVID-19, by měli počkat minimálně dva až tři měsíce, než se opět vrátí ke svým 

potápěčským aktivitám. 

• Potápěči, kteří mají pozitivní test na COVID-19, ale jsou zcela bez příznaků, by měli počkat jeden měsíc před návratem k potápění. 

• Potápěči, kteří byli hospitalizováni s plicními příznaky souvisejícími s COVID-19, by měli po uplynutí tříměsíční čekací doby podstoupit 

kompletní vyšetření plicních funkcí, vyšetření srdce s echokardiografem a zátěžovým testem (zátěžové EKG) za účelem potvrzení 

normální srdeční funkce před návratem k potápění. 

OBECNÉ DOPORUČENÍ 

• Potápěči a potápěčská centra by měli přísně dodržovat pokyny pro dezinfekci potápěčského vybavení (viz doporučení vydané 

potápěčskou federací a DAN Europe / Divers Alert Network). 

 
 

 

ODKAZY 
 

 
(1) Return to Diving Post COVID-19 - vydané Podmořskou a hyperbarickou lékařskou společností (UHMS) v USA. 

(2) Diving after COVID-19 pulmonary infection. Stanovisko belgické společnosti pro potápění a hyperbarickou medicínu (SBMHS-BVOOG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Toto je vzor formuláře zdravotního prohlášení o bezinfekčnosti, který potápěčská centra nebo potápěčský odborník mohou použít a předložit zákazníkům a 

studentům, než s nimi zahájí výcvik / výuku, či jiné potápěčské aktivity. 

 
Formulář byl připraven týmem lékařské divize DAN Europe na základě informací dostupných od května 2020. Epidemiologická situace se neustále vyvíjí. V 

důsledku toho může být tento dokument předmětem změn a aktualizací. 

 
 
 
 
 

S podporou 

 

https://www.uhms.org/images/Position-Statements/Return_to_Diving_Post_COVID-19_Final_NB_4-27-2020.pdf
http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf

