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Vyhlásenie pri návrate do školy
Vyznačte len jedno okienko. Vyplňte toto tlačivo a potvrďte, že vaše dieťa je zdravé a schopné vrátiť sa
do školy. Svojím podpisom potvrdzujete, že uvedené informácie sú pravdivé. Vyplnené tlačivo vráťte
riaditeľovi školy vášho dieťaťa. Upozornenie: O tom, či toto tlačivo akceptuje a použije, je na rozhodnutí
každej školy/školskej rady.

Meno žiaka/študenta: ___________________________________________________________

Moje dieťa bolo choré:
Moje dieťa malo negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a jeho príznaky sa za posledných
24 hodín zmiernili.
Moje dieťa nebolo testované na ochorenie COVID-19, ale absolvovalo 10-dňovú karanténu odo
dňa, kedy sa u neho prejavili príznaky. Moje dieťa nemá horúčku (pričom neužívalo lieky) a jeho
príznaky najmenej 24 hodín ustupujú.
Moje dieťa malo pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a bolo v domácej karanténe 10
dní odo dňa, kedy sa u neho prejavili prvé príznaky (alebo kedy absolvovalo test). Moje dieťa
nebolo hospitalizované. Moje dieťa nemá horúčku (pričom neužíva žiadne lieky) a jeho príznaky
ustupujú.


Lekár potvrdil, že moje dieťa nemá vírus COVID-19 a diagnostikoval stav, ktorý nesúvisí s
ochorením COVID-19. Jeho príznaky začali ustupovať pred vyše 24 hodinami. Moje dieťa nie je
prechladnuté a infekciu dýchacích ciest.

Niektorý člen mojej domácnosti (napr. rodič, súrodenec) mal príznaky ochorenia
COVID-19:
Tento člen domácnosti mal negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a moje dieťa (meno je
uvedené vyššie) sa už môže vrátiť do školy.
Tento člen domácnosti má potvrdenie od lekára, že nemá ochorenie COVID-19, a lekár
diagnostikoval stav, ktorý nesúvisí s ochorením COVID-19. Jeho príznaky ustupujú vyše 24 hodín.
Cíti sa dobre a nemá nádchu alebo dýchacie ťažkosti. Moje dieťa (meno je uvedené vyššie) sa už
môže vrátiť do školy.
Tento člen domácnosti nebol testovaný na ochorenie COVID-19, ale moje dieťa (meno je uvedené
vyššie), absolvovalo 14-dňovú domácu karanténu. Moje dieťa sa cíti dobre a nemá žiadne príznaky.

Blízky kontakt s osobou s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19:
Moje dieťa bolo v blízkom kontakte s niekým, kto mal pozitívny výsledok testu na ochorenie
COVID-19 a absolvovalo 14-dňovú domácu karanténu. Moje dieťa sa cíti dobre a príznaky nemá.
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Niektorý člen domácnosti mal blízky kontakt s osobou s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19. Moje dieťa sa počas 14-dňovej domácej karantény zdržiavalo po celý čas doma. Moje
dieťa a členovia domácnosti sa cítia dobre a nemajú žiadne príznaky.

Nedávna cesta mimo Kanady:
Moje dieťa alebo niektorý člen domácnosti sa vrátil z cesty mimo Kanady. Moje dieťa zostalo 14
dní v domácej karanténe povinnej po absolvovaní cesty. Moje dieťa a členovia domácnosti sa
cítia dobre a nemajú žiadne príznaky.
Dátum testu na ochorenie COVID-19 (ak aktuálne): _____________________________ (deň / mesiac / rok)

Vyhlasujem, že moje dieťa sa cíti dobre a je schopné vrátiť sa do školy.
Meno rodiča/zákonného opatrovníka: _______________________________________
Podpis: ____________________________________ Dátum: _____________________ (deň / mesiac / rok)

