Závazné prohlášení
V důsledku drastického šíření koronaviru musíme již z důvodu prevenční povinnosti vůči svým spolupracovníkům dbát na
to, abychom riziko nákazy snížili na co možná nejmenší míru. Proto musíme trvat na tom, abyste PŘED VJEZDEM do areálu
našeho podniku vyplnili tento dotazník:

Ano
Byl/a jste v posledních 14 dnech v rizikové oblasti s výskytem onemocnění COVID-19
(koronavirus) (v Německu)?

2

Byl/a jste v posledních 14 dnech v rizikové oblasti s výskytem onemocnění COVID-19
(koronavirus) (v zahraničí)?

1

Byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobami, které byly v rizikové oblasti s
výskytem tohoto onemocnění?

2

Byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobami, u kterých byla prokázána
nákaza koronavirem?

1

Máte příznaky podobné chřipce (horečka, kašel, dušnost)?

1

Ne

1 Pokud jste na jednu ze shora uvedených otázek odpověděl/a KLADNĚ, musíte předložit negativní test na

Covid-19, který nesmí být starší než 2 dny. Testu na COVID-19 se musíte podrobit po návratu z rizikové oblasti,
respektive po kontaktu s infikovanou osobou! V opačném případě Vám neumožníme vstup do areálu,
respektive Vás vyzveme k jeho okamžitému opuštění!
2 Odpovíte-li na jednu s obou shora uvedených otázek kladně, budeme muset trvat na tom, abyste po dobu
Vašeho pobytu v areálu firmy používal/a ochranný respirátor FFP2, dodržoval/a minimální rozestupy a
zredukoval/a kontakt s našimi spolupracovníky na nezbytné minimum
Vyplňte prosím následující kolonky hůlkovým písmem:
Jméno a příjmení
Registrační značka
Přepravce (firemní razítko)

Tímto potvrzuji, že jsem všechny shora uvedené otázky četl/a, že jsem jim rozuměl/a, a že jsem je pravdivě zodpověděl/a.
Do areálu skupiny SCHÄFER Werke pravidelně zajíždím s dodávkami zboží a v souvislosti s jeho vyzvedáváním a potřebuji proto
“stálou propustku”. Ujišťuji, že se ihned přihlásím, pokud se mé odpovědi na shora uvedené otázky změní!
(datum)

podpis

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Předložte prosím toto vyplněné a podepsané prohlášení PŘED vjezdem do areálu bez vyzvání
příslušníkům podnikové stráže / bezpečnostní služby!
Pokud toto prohlášení nevyplníte úplně nebo pokud některou z otázek zodpovíte kladně, vyhrazujeme si právo na okamžité přijetí
ochranných/karanténních opatření, respektive na vyslovení zákazu vjezdu. Děkujeme Vám za pochopení.

Vedení společnosti
SCHÄFER Werke GmbH  
EMW Stahl Service GmbH

Uvedení dat je dobrovolné • Směrnice obecného nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) • Po ukončení bezpečnostních opatření budou všechna data smazána. • 11/2020

Patříte případně do skupiny osob vystavených riziku nákazy nemocí COVID-19 (koronavirem)?
Odpovězte prosím na následně uvedené otázky jednoznačně slovy „ANO“ nebo „NE“.

