IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA »PCT«

Spodaj podpisani _______________________________, rojen ________________________,
s stalnim naslovom na ________________________________________________________1
izjavljam, da izpolnjujem enega izmed »PCT« pogojev2,
kot je določen v veljavnem Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji v zvezi s pogoji (za goste) za gostinske in turistične dejavnosti.

Čatež ob Savi, dne _________________

Podpis:______________________

1

Vsi izpolnjeni podatki bodo obravnavani kot zaupni ter se bodo uporabljali izključno z namenom izvrševanja veljavnih protikoronskih predpisov.
2

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema
brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia"s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine
proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od
šest mesecev;
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se v obdobju, do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR
oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge
alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

