KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Vyplněný dotazník a negativní výsledek PCR provedeného v České republice zasílat na / The filledin questionnaire and the negative PCR test result undergone in the territory of the Czech Republic is to
be sent to: infolinka@khsolc.cz, do předmětu napsat „Oznámení + příjmení“ nebo „PCR + příjmení“
/ with Subject: „Oznameni + surname“ or „PCR + surname“. Děkujeme / Thank you

Dotazník – oznámení příjezdu osoby do ČR / Questionnaire – announcement of entry to CZ
Cizinec*/Foreigner*

občan ČR*/Czech citizen*

Dne/On the day……………… 2020 oznamuje osoba / announcement made by (name)
………………………………... prostřednictvím/via infolinka@khsolc.cz vstup osoby na
území ČR/ person’s entry to CZ:
Jméno/Name
Příjmení/Surname
Státní příslušnost/Citizenship
Datum příjezdu do ČR/
Date of entry to CZ
Telefon, včetně předvolby/
Phone, incl. country code
Číslo OP*/pasu*/povolení
k pobytu na území ČR*/
Passport/Residence permit No.
Datum narození/Date of Birth
Zdravotní pojišťovna
v ČR/Health Insurance
Company in the Czech Rep.
Praktický lékař v ČR, včetně
uvedení adresy/Name of the
GP in the Czech Rep.
Místo pobytu v zahraničí – stát,
(délka pobytu – od – do) /
Arriving from – country (length
of stay – from-to)
Dopravní prostředek k příjezdu
do ČR/Means of transport
when arriving to CZ
Bydliště v ČR - místo
pobytu/Address in CZ
Místo pobytu pro případnou
karanténu, na zvonku je
jméno/Place to stay if
quarantine ordered. What
name on the door bell?
Místo pobytu po karanténě/
Place to stay after quarantine

Korespondenční adresa v ČR/
Contact address in CZ
Doba pobytu v ČR /
Length of stay in CZ
Zaměstnavatel v ČR/
Employer in CZ
Pracovní pozice/ Position
e-mail
PCR na území ČR/PCR test in
the territory of CZ
Potvrzení o nevystavení
karantény z KHS/
Confirmation by regional
Public Health Office of
quarantine not being ordered
osoba vyslovila souhlas se
zasláním rozhodnutí/potvrzení
KHS na uvedený e-mail/
Person’s consent with sending
decision/confirmation by
Public Health Office on the email provided
Řešení stravování a ubytování
v karanténě zajištěno kým,
kde/Dining and
accommodation during
quarantine secured by who,
where

Univerzita Palackého v Olomouci
studující
Ano*/Yes*
ne*/no*, proto nastupuje 14 denní
karanténu/therefore 14-day quarantine ordered
Požaduje* /Requires*

nepožaduje*/does not require*

Ano*/Yes*
ne* /No*
…………………2020

dne/on the day

Poučení o karanténě event. o zákazu volného pohybu osob - viz ochranné opatření MZ ČR
(www.mzcr.cz)
Instruction in quarantine and free movement restriction – see Protective measure by the Czech
Ministry of Health (www.mzcr.cz)

*Nehodící škrtněte/*Cross out where not applicable

