
IZJAVA OB VSTOPU V LICEJ A. M. SLOMŠEK 

 

 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-COV-2, ki sta bila 

negativna  

- da moji družinski člani, ostale osebe v skupnem gospodinjstvu ali prijatelji niso pozitivni na COVID-19  

- 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, razkuževanju 

prostorov  

- da razumem, da ne smem vstopiti v šolsko poslopje, 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 in o tem obvestiti pristojnega zdravnika 

medicine dela.  

- da spoštujem predpise priloge št. 20 Odloka predsednika ministrskega sveta dne 7. 8. 2020, Okrožnice 

Ministrstva za Zdravje dne 12. 8. 2020 ter naknadne normative v zvezi z vstopom v Italijo iz tujine. Izjavljam 

na lastno odgovornost, da nisem obiskal/a rizičnih držav, med katere spadajo tudi države EU Hrvaška, Grčija, 

Malta in Španija. V slučaju, da sem obiskal/a omenjene rizične države, za katere italijanski zakon predvideva 

karanteno in obvezni bris, je vstop v šolo pogojen od uspešnega izida predpisov (negativnega brisa). 

S spoštovanjem,  

kraj in datum …………………………… 

čitljiv 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.  

Privolim v izpolnitev [ ]    Ne privolim [ ]  

 

Datum……………     Podpis ……………………………………………….. 


