OBRAZEC, KI GA JE TREBA IZPOLNITI PRED VRNITVIJO NA DELOVNO MESTO
Podpisani/-a
ime
.........................................................
priimek
..........................................................,
datum rojstva ........................………., kraj rojstva ...................................................,
naslov stalnega prebivališča ...............................................................................................................,
kraj ................................, sem seznanjen/-a s kazenskimi sankcijami v primeru lažnega navajanja
podatkov uradni osebi (76. čl. UPR 445/2000 in 495. čl. Kazenskega zakonika) in IZJAVLJAM NA
LASTNO ODGOVORNOST,
da nisem v karanteni oziroma da ob testiranju nisem bil/-a pozitiven/-a na virus COVID-19 oziroma,
v nasprotnem primeru, da so mi naknadno odvzeli dva brisa za ugotavljanje okužbe s SARS-COV2, ki sta bila negativna,
da moji družinski člani, ostale osebe v skupnem gospodinjstvu ali prijatelji niso pozitivni na COVID19,
da nimam vročine, me ne boli grlo, ne kašljam, nimam oteženega dihanja, nisem izgubil/-a voha ali
okusa, nimam driske, ne čutim razširjenih bolečin v sklepih in mišicah ter nimam drugih
simptomov, ki nakazujejo okužbo s COVIDOM-19,
da spoštujem predpise o omejevanju socialnih stikov, uporabi zaščitne maske, umivanju rok in
razkuževanju prostorov,
da razumem, da ne smem v službo, če se pojavijo simptomi bolezni COVID-19 (vročina, boleče
grlo, kašelj, oteženo dihanje, izguba voha in okusa, driska, razširjene bolečine v sklepih in mišicah
ali drugi simptomi), temveč moram poklicati osebnega zdravnika.
v primeru, da se po vstopu pojavijo nevarna stanja (simptomi gripe, povišane telesne temperature,
slabo počutje itd.), je treba to nemudoma sporočiti delodajalcu, nositi kirurško masko ali drugo
priloženo zaščitno masko in ostati na primerni razdalji od drugih ljudi.
Kraj in datum ………………………………….

Podpis
................................................

V zvezi s predpisi o varstvu osebnih podatkov delavec/-ka izjavlja, da je v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna
uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in določbami ZU 196/2003 (Zakonik o varstvu osebnih podatkov), kot je bila
spremenjena z ZU 101/2018, seznanjen/-a z dejstvom, da se pridobljeni podatki uporabijo zgolj za informativne namene
in za preverjanje ustreznega ravnanja. Ti podatki se bodo obdelovali tudi računalniško, pri čemer bodo sprejeti ustrezni
ukrepi za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti ob spoštovanju navedene zakonodaje.

Kraj in datum ………………………………….

Podpis …………………………………

