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2 ndDopis Předmět: Dopis se závěrečnou odpovědí  
  

Vážená paní Brehmová:  
  

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a Agentura pro toxické látky a registr nemocí (CDC/ATSDR) 

obdržely dne 2. září 2021 Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA), ve které 
požadujete:  
  

"Dokumenty odrážející jakýkoli zdokumentovaný případ osoby, která: (2) byl jednou infikován 
virem COVID-19, uzdravil se a později se znovu infikoval a (3) přenesl SARS-CoV-2 na jinou 

osobu, když se znovu infikoval."  
  

Při prohledávání našich záznamů se nepodařilo najít žádné dokumenty týkající se vaší žádosti. Operační 
středisko CDC pro mimořádné události (EOC) sdělilo, že tyto informace nejsou shromažďovány.   
  

You may contact our FOIA Public Liaison at 770-488-6277 for any further assistance and to discuss any 

aspect of your request.  Additionally, you may contact the Office of Government Information Services 

(OGIS) at the National Archives and Records Administration to inquire about the FOIA mediation services 

they offer. The contact information for OGIS is as follows: Office of Government Information Services, 

National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Road-OGIS, College Park, Maryland 

207406001, e-mail at ogis@nara.gov; telephone at 202-741-5770; toll free at 1-877-684-6448; or facsimile at  

202-741-5769.  

  

Pokud nejste spokojeni s odpovědí na tuto žádost, můžete se odvolat písemně na adresu úřadu.  
Zástupce vedoucího agentury FOIA, Office of the Assistant Secretary for Public Affairs, U.S. Department of 

Health and Human Services, Hubert H. Humphrey Building, 200 Independence Avenue, Suite 729H, 

Washington, D.C. 20201. Své odvolání můžete rovněž zaslat e-mailem na adresu 

FOIARequest@psc.hhs.gov. Odvolání i obálku označte "FOIA Appeal". Vaše odvolání musí být odesláno s 
poštovním razítkem nebo elektronicky do 3. února 2022.  
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Roger Andoh  

CDC/ATSDR FOIA Officer  

Kancelář provozního ředitele  
Telefon: (770) 488-6399  

Fax: (404) 235-1852 #21-02152-FOIA  


