Dobrý den,
v rámci trasování bylo prokázáno, že Vaše dítě bylo přítomno dne 15.11.2021 v základní škole
při Základní škole a mateřské škole Václava Vaňka, se sídlem: Školní 242, 294 29 Bezno, IČO:
75034255, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.
Na Vaše dítě se proto vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.10.2021, bude trvat 7 dnů
od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně
do 22.11.2021 včetně.
Zároveň je potřeba, aby Vaše dítě absolvovalo RT-PCR test, a to mezi 5. a 7. dnem (tj. od 20.11.
do 22.11.) od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.
Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu
na onemocnění COVID-19 a za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění
COVID-19, je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami
a nenavštěvovalo školské zařízení!!! V případě, že se v průběhu nařízených karanténních opatření
objeví příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytné podstoupit PCR test. Karanténní opatření
se vztahují pouze na Vašeho potomka.
V případě, že Vaše dítě nepodstoupí RT-PCR test, bude karanténa Vašeho dítěte ukončena
po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. 29.11.2021, v případě,
že se v době nařízených karanténních opatření u Vašeho dítěte objeví klinické příznaky
onemocnění covid-19, je nezbytné podstoupit RT-PCR test. Do školského kolektivu se může
vrátit Vaše dítě pouze v případě, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID19.
Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat
v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně
větrat, používat dezinfekci a podobně.
Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách
https://testovani.uzis.cz/.
V nejbližší době Vás bude kontaktovat hygienická stanice prostřednictvím telefonického rozhovoru
z centra Chytré karantény, v rámci kterého bude možné vystavit Vašemu dítěti elektronickou
žádanku na RT-PCR test na onemocnění COVID-19. Současně je možné využít také žádanku, která
je k dispozici zdarma v rámci zdravotního pojištění.
Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může rovněž vystavit žádanku
na test v případě potřeby také doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných
dokumentů můžete použít i tento e-mail.
"Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení
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skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni Potvrzení o OČR Krajská
hygienická stanice nevydává. V takovém případě pří vyplňování on-line trasovacího formuláře
nezaškrtávejte žádost o e-neschopenku.
Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19 a od prodělání
onemocnění neuplynulo více než 180 dní a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19,
karanténní opatření ani povinnost absolvovat RT-PCR test se na něj nevztahují a mohou tedy
do základní školy nadále docházet. Pokud tuto skutečnost vedení základní školy nezaznamenalo,
např. v případě prodělání onemocnění v době letních prázdnin apod. bude nutné na tuto
skutečnost vedení školy upozornit a případně i doložit – například SMS zprávou o pozitivitě dítěte
nebo alespoň čestným prohlášením zákonných zástupců dítěte.
Pokud je Vaše dítě již plně naočkované, tzn., již podstoupilo kompletní očkování proti covid-19
(uplynuly alespoň dva týdny od aplikace druhé dávky vakcíny od společností Pfizer/BioNTech,
AstraZeneca či Moderna nebo od aplikace jednodávkové vakcíny) a zároveň nevykazuje příznaky
onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat RT-PCR test se na něj
nevztahují a může tedy do školského zařízení nadále docházet.
U osob plně očkovaných (2 týdny po aplikaci druhé očkovací dávky), nebo osob, které prodělali
onemocnění COVID 19 a doposud neuplynula 180 denní ochranná lhůta nelze se 100% jistotou
vyloučit případný výskyt onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nezbytné pozorně sledovat
zdravotní stav Vašeho dítěte a v případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v 7 dnech
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, podstoupit kontrolní RT-PCR test
na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Děkuji.
V případě nejasností mne kontaktuje.

Ing. Pavla Cihlářová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav
tel.: 326 929 059, 773 797 600
e-mail: pavla.cihlarova@khsstc.cz
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