
 
N Y I L A T K O Z A T 

 
 
Alulírott………………………………………………........... (név)  
 
Születési hely és idő:...........................................  
 
nyilatkozom, hogy: 
 

• az elmúlt 14 napban külföldön jártam (….……………………………………………………….ország)/ Nem jártam; 

• ha ez az ország nem zöld besorolású, akkor rendelkezem a jelenlegi szabályoknak megfelelő CORONA – 19 
negatív teszttel; 

• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem a koronavírus fertőzéssel érintett terület 
bármelyikéről érkezett személlyel: Igen / Nem  
(Igen válasz esetén a terület megnevezése:...........................................................) 

• legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem koronavírus fertőzött személlyel: Igen / 
Nem 

•  legjobb tudásom szerint magamon láz és/vagy a koronavírus fertőzés jeleit érzékelem az elmúlt 24 órában: 
Igen / Nem.  

 
a velem közös háztartásban élő személy(ek)  
 

• az elmúlt 14 napban járt(ak) (.............................................................................ország) külföldön. 

• ha ez az ország nem zöld besorolású, akkor rendelkezik a velem közös háztartásban élő személy(ek) jelenlegi 
szabályoknak megfelelő negatív CORONA – 19 teszttel; 

• legjobb tudásom szerint a velem közös háztartásban élő személy(ek) az elmúlt 14 naptári napban érintkezett 
a koronavírus fertőzéssel érintett terület bármelyikéről érkezett személlyel: Igen / Nem  
(Igen válasz esetén a terület megnevezése: ..........................................................................................) 

• legjobb tudásom szerint a velem közös háztartásban élő személy(ek) az elmúlt 14 naptári napban érintkezett 
koronavírus fertőzött személlyel: Igen / Nem 

• legjobb tudásom szerint a velem közös háztartásban élő személy(ek) magán láz és/vagy a koronavírus 
fertőzés jeleit érzékelte az elmúlt 24 órában: Igen / Nem 

 
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy megismertem az Összehangolva – Gyógyít a Képzeleted! Alapítvány 
Daganatos és Krónikus Betegekért Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Adatkezelési nyilatkozatot a 
programra történő regisztrációkor, különös tekintettel az adatkezelésre és a csoport program szabályaira. 
                                                    
KÉP, HANG ÉS VIDEÓFELVÉTEL NYILATKOZAT 
Az Össszehangolva - Gyógyít a képzeleted! Alapítvány szervezésében zajló mai Élménynapon a résztvevőkről kép, hang 
és videófelvételek készülhetnek.  
 
Hozzájárulsz-e, hogy az Összehangolva- Gyógyít a képzeleted! Alapítvány ezeket megjelentesse honlapjain illetve 
közösségi média felületein?  
Hozzájárulok 
Hozzájárulok, amennyiben a felvételen nem vagyok felismerhető (pl. hátulról vagy messziről készült képek) 
Nem járulok hozzá 
 
Pomáz, 2020. augusztus29. 

……………………………… 
a nyilatkozó aláírása  

 
 
A megfelelő válasz aláhúzandó minden esetben. 


