Čestné prohlášení účastníka valné hromady
Zemědělské společnos Devět křížů, a.s., IČ 63492482
konané dne 30.6.2021
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení:

_______________________________________a

datum narození:

_______________________________________a

bydliště:

a_______________________________________a

čestně prohlašuji a potvrzuji:
že jsem zdravý/á a nevykazuji žádné symptomy respiračního či jiného onemocnění,
že jsem za posledních 14 dní nepřišel/nepřišla do kontaktu s osobou, která trpí onemocněním COVID-19, a nebyla mi tedy
nařízena karanténa, a že (hodící se zaškrtněte):

□ jsem absolvoval/a v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnos an genu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použi laickou osobou a byl osobně poskytnut jejím zaměstnavatelem, s
nega vním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

□ jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného
opatření MZ ČR, zároveň neuplynulo více než 180 dnů ode dne pozi vního výsledku, a nejevím žádné příznaky onemocnění
COVID-19

□ jsem byl/a očkován/a první dávkou očkovací látky dle dvoudávkového schématu pro

onemocnění COVID-19 a od aplikace

první dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní a nejevím žádné příznaky onemocnění
COVID-19

□ jsem byl/a očkován/a druhou dávkou očkovací látky dle dvoudávkového schématu pro

onemocnění COVID-19 a od aplikace

první dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců a nejevím žádné příznaky onemocnění
COVID-19

□ jsem byl/a očkován/a první dávkou očkovací látky dle jednodávkového schématu pro

onemocnění COVID-19 a od aplikace

této dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a nejevím žádné příznaky onemocnění
COVID-19

□

jsem podstoupil/a PCR test na přítomnost viru COVID-19 s nega vním výsledkem, a to nejvýše 7 dní před datem konání

valné hromady

□

jsem podstoupil/a an genní test na přítomnost an genu viru SARSCoV-2 s nega vním výsledkem, a to nejvýše 72 hodin

před datem konání valné hromady, který provedl zdravotník

V Domašově dne 30.6.2021

____________________________
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podpis účastníka

