
Jsem si vědom/á, že musím co nejdříve informovat EnterAir (nebo jméno cestovní kanceláře) a neměl 

bych se dostavit na letišti na let, pokud dojde k některému z následujících případů: 

 do 14 dnů před letem mi byl diagnostikován COVID-19 a nepotvrdil jsem ukončení infekce 
testem nebo nedokončil požadovanou dobu izolace; 

 měl jsem některý z příznaků COVID-19, tj. horečku; kašel; ztráta chuti nebo čichu, dušnosti 
během 8 dnů před mým letem a nepotvrdil jsem testem nedostatek infekce nebo jsem  
nedokončil požadovanou dobu izolace; 

 měl jsem blízký kontakt (méně než 2 metry nebo déle než 15 minut) s osobou u které byl 
diagnostikován COVID-19 během 14 dní před mým letem a nepotvrdil jsem testem nedostatek 
infoekce nebo jsem neukončil požadovanou dobu izolace, 

 Podle místních nebo národních zákonů jsem povinen se během období včetně data mého letu 
z důvodů souvisejících s COVID19 podrobit karanténě. 

 
Jsem si vědom toho, že neposkytnutí těchto informací leteckému dopravci před příjezdem na letiště a 
také v případě jejich zjištění na letišti může vést k odmítnutí letecké dopravy. 
 
 
___________________      ______________________  
                  Datum        podpis 
 
Jedno prohlášení je přijatelné při rezervaci s více než jedním cestujícím (např. rodinou) 
 

I understand that I must advise EnterAir (or the name of the touroperator) as soon as possible, and 

should on no account report to the airport for the flight, if any of the following statements apply:  

 I have been diagnosed with COVID-19 at any time during the 14 days prior to my flight and I 

have not confirmed the termination of the infection by test or completed the required isolation 

period; 

 I have had any of the COVID-19 relevant symptoms (fever; newly developed cough; loss of taste 
or smell; shortness of breath) at any time during the 8 days prior to my flight and I have not 
confirmed the termination of the infection by test or completed the required isolation period; 

 I have been in close contact (e.g. less than 2 metres for more than 15 minutes) with a person 
who has COVID-19 in the 14 days prior to my flight and I have not confirmed the termination 
of the infection by test or completed the required isolation period; 

 I am required by local or national regulations to be in quarantine for reasons related to COVID-
19 for a period that includes the date of the fight 

I understand that any of these circumstances will result in refusal to proceed with my travel if  

I do not disclose this information to the airline and my circumstances are identified on site at the airport. 

 

___________________      ______________________  

             date                       signature 

 

It is acceptable to fill one statement per one reservation  (e.g family) 


