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Anamnestický dotazník
Klient: …………………………………………….

Oddělení/pokoj: …...…………………

Návštěva:
Příjmení a jméno: …………………………………..

Příchod: ………………………

Telefon nebo adresa: ……………………………….

Odchod: ………………………

Aktuální tělesná teplota:

<37°C

>37°C

Měl/a jste vy nebo někdo z vašich blízkých (rodina, přátelé, spolubydlící atd.)
v uplynulých 14 dnech zvýšenou tělesnou teplotu, zimnici nebo třesavku, nově
vzniklý kašel, dušnost, bolesti svalů, zvýšenou únavu, ztrátu čichu, rýmu
(nealergickou), bolest v krku nebo průjem?

ano

ne

Byl/a jste v uplynulých 14 dnech v blízkém kontaktu s osobou s onemocněním
covid-19?

ano

ne

Absolvoval/a jste test na covid-19 a výsledek byl pozitivní (nebo ho ještě neznáte)?

ano

ne

Máte nařízenou karanténu?

ano

ne

Byl/a jsem seznámen/a s Návštěvním řádem a budu ho respektovat. Především:
• návštěvy jsou možné v době od 10.00 do 16.30 (v 16.30 musí návštěva opustit budovu),
• návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354 415 119 a to v době
od 10.00 do 16.30,
• na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,
• každá navštěvující osoba musí zodpovědět dotazník na symptomy koronavirové nákazy, v případě
existence příznaků nemoci nebude návštěva umožněna,
• každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude
návštěva umožněna,
• každá návštěva je registrována, budou zaznamenány kontaktní údaje každé navštěvující osoby
(jméno, příjmení, telefon nebo adresa pobytu), čas a trvání návštěvy, bez registrace není návštěva
povolena,
• každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce,
• každá navštěvující osoba je povinna telefonicky informovat zařízení, že se u ní v době 14 dnů od
návštěvy projevily příznaky nemoci covid-19,
• návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat roušku a to i na jednolůžkových pokojích,
návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,
• po dobu návštěvy používají roušky i klienti,
• klient může mít pouze jednu návštěvu denně,
• pokud to zdravotní stav klienta a počasí dovoluje, probíhají návštěvy ve venkovním prostředí, na
zahradě nebo terase,
• návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,
• není povoleno opouštět s klientem areál zařízení,
• návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 30 minut (omezení neplatí ve venkovním prostředí),
• na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, na pokoj návštěvu doprovodí
pracovník zařízení,
• návštěvám není povoleno pohybovat se po budově bez doprovodu, vyhledávat lékaře nebo jiné
pracovníky, informace budou poskytnuty po dohodě telefonicky.

Datum:……………….

Podpis: ……………………………

vyplňte i druhou stranu 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Jméno a příjmení……………………………………….…………………..nar…………………
Bytem………………………………………………………………………………………………...
tímto uděluje výslovný souhlas
společnosti AMICA CENTRUM s.r.o., IČO:182 33 392 DIČ CZ182 33 392
se sídlem Na Vyhlídce 1854/20, Cheb 350 02 zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka
576, email: LDN@amica-centrum.cz, tel.:.+420 354 415 111, pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jitka
Hudousková
se zpracováním shora uvedených osobních údajů tj. jména a příjemní, adresy, data narození, telefonního čísla a
citlivých údajů týkajících se mého zdravotního stavu a sice k tomu, aby Správce
činil nezbytná opatření k zajištění zdraví klientů i návštěvníků léčebny dlouhodobě nemocných a domova seniorů
v době epidemiologické situace a plnil zákonem stanovené povinnosti plynoucí zejména ze zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, jakož i některých souvisejících předpisů.
2.Tento souhlas je udělován na dobu 60-ti dnů nebo do odvolání souhlasu.
Informace o zpracování osobních údajů, odvolání souhlasu,
výmaz osobních údajů
Tímto beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto
souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých
osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp.
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli jiných nákladů a následků pro
stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré
zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje,
které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy se mnou uzavřené. Tímto rovněž není dotčeno mé právo
požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
1.Zpracování mých osobních údajů je prováděno pouze Správcem, mé osobní údaje pro Správce nezpracovávají
žádní další zpracovatelé.
2.V rámci plnění zákonných povinností plynoucích zejména ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
mohou být osobní údaje Správcem poskytnuty příslušné hygienické stanici za účelem dalších
protiepidemiologických opatření.
Předávání osobních údajů do třetích zemí
1.Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
2.Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům,
finančním úřadům apod. v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout
jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
Automatizované rozhodování
Jsem tímto informován/a o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi
automatizovaného zpracování, ani profilování.
Informace o právech subjektů údajů
1.Tímto jsem informován/a o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování.
2. V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů,
včetně stížností, se lze obrátit na Správce na prostřednictvím formuláře na www.amica-centrum.cz.
Kontaktní údaje dozorového úřadu
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit
se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:
posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>.
V Chebu dne …………………
………………………………………
Subjekt údajů ( jméno a příjmení)

