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2B 1 44 Zásmuky

Záldadní Škola Zásmukyn okres KoIín na adrese Komenského náměstí g4r 28l44 Zásmuky -naílzení karantóny pro žáky základní školy - t ída 4.A

Z drivodu P Ímého kontaktu s osobou, u které byla dne t7.t1.202t potvrzena infekce nov m typem
koronaviru, jsou na ízena karanténní opat ení pro Žáky u p...onál navštěvující základní školu
ZásmukY, okres Kolín na adrese Komenského nrlmosti'gn,ilt 4a Zásmuky. Epidemiologick m
Šeťením bYlo stanoveno datum posledního kontaktu nemocnou osobou na den 16.11.2021.

Na VaŠe dítě se kvuli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platn}ch, ad 25Ja.2021
bude trvat minimálně 7 dnÍ ode tlne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. §&i}*ff do23,11,2Ul vČetně. Do uvedenéIlo dataa zéroveň do obdťení zptávy o negativním r}sledku pCR
testu na onemocnění COVID-l9, je ťeba, aby se Vaše dítě zdiželo.i*enototi kontaktu s cizimi
osobami a nenavŠtěvovalo školské zaízení|!!!! Karanlénní opat ení se vztahuií pogge na
Vašpho pptorn$,a. Rcldina by ale měla dle ul"rtnih
neP ijímat v domácnosti návŠtěv.v, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnostiintenzivně vétrat, používat dezinfekci a podobrrě.

Pro ukoněení karantóny po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na CoYID_tg
je Pot eba VaŠe dítě nechat otestovat PCR testem na p ítomnost viru š.tns-cov -2, a to m,oi5, a 7. dnem Q1.1t.202l , 23.n.2a21) od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Do
Školskóho zaYlzení a na ve ejnost mtiže V*Xi aitě vstoupit až po *n*r***ll nrgativníh*v sl*dku t*sÍu a fáryveň po *plyxutí rqeeiffiit} š t ***rtrxí l*xrant*nyo tedy n.lÓ in. po
23,tt.202l za P edPokladu, že nebude vykazovat tianl p íznaky on"*ácnění CovID_lg. v
q{ql!U, Že se v Prriběhu na ízenych karanténních opat ení objeví p íznaky onemocnění
COVID-l9, je následně povinné absolvovat PCR test.

K provedení testu mtižete využít Žižkava 146,
?_89 

02 Kolfo.,]dqgi*iry*su4p
Nebosimrižetevybratjakékotiodběrovémísto'.'ážou
shánkách htQs://testoynni. uzip.cl

V blízké době obdrŽÍte MS zptávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou
Pozitivně testovanou na onemocnění COVID-l9, E-žádanku na pCR test si m žete vygenerovat
sami fonnou sebetrasování pomocí odkaeu ve zmíněné SMS zprávě; nebo mťržet*'frčk*t nu
trasování Pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantéňy, v rámci kterého Vám rovněž
m že b)'t vystavena e-žádanka na ' PCR test,

UzernnÍ pracoviŠtó y Kol'ně. Kaflovo nám $i 4j* " 280 00 Kolin . tel.1 31o 014 420 - é_podate}ng@kh tc,ó
Dittichova 17.1l801 Fíah 2.tel.:+420234 118íí1 .fa*+4202?4016561 .www.khstc.ce,lDdátové chránlry:hhci8é



zkontaktrrjte, prosímn ošefujícího re\aie Vašeho d:*š':, k*t,Ynť': 3:T"***:",lfii
ffi.Tffi §rt§P*?Til§ffi lřolff"*;ř*-z,úŇúi,":*:::_-?l^liJ?*"i:_i"p.č*
lffi-§ffit#"'rři§"ťi i'""ir# ptfi i ;
ffiiliT§lffi,,
ffil"* -t-ne.rd"--XO-*on
ffiskňhygieni*x,**t*ffio*6áv*.Přivyplňov§níun.linetrpnovncího
Ť-q*x,-ns&a,B ,# *- x'xwn*_tffi&q,g-&xhq,w$t* Řtq$qp' * g-p #*§ m;sm'§xm6x,*'n-t&*nn-

l}okud aše dítě byl* již v rnixtllosti pozitivnč tostovánrr na *nemo*nění CCIYlIJ'i ' a ode dne

testaviinj n*uplynill* 
',ňe 

ne* 1§ů drrí, * *,nron*x x*vykauuje 1r íz**lrycnenCIcn ní Cť}yI _19,

karanténní op*t ení ani p*r,innast absolvtlvert liťR tů t, č n* n inevrtahujÍ-a mxŽe tedY do r'*kladní

k*ly nndá}* dochazei. Ťuto skutečnost sdŘlt*, pr*lím, Y eni igtia*ni ŠkolY' a rlále futo skuteČnost

vy iďte v rárn*i sebe{ťas$vfuri *etl* u ,u**Í ielcf,cnické}rtl rouhovoru z eentra ťhytre karantény,

k*rnntúnní crp*t ení ani _povinnost abs*lv*vx pcR test se na ya e dítě nevxtakují, pokud má

vystaveny cqlri.ifikÉt MZ dii o pro"*a*e* ***pt*tním očkoveni Proti onemoonČní C*VID-I a qd

aptriknceptl*l*drrí dávlty uptynuto k datu |--i-lt91"*"k,: s póeitivní osobou nejménĚ tr4 dní, n

z*roveň nttrykaauj* p íznat*y oo**o.oěoí CovlD-l9 . TdÓ sklrteČnost sdělte, Prosírn' vedcní

základni školy" a delď tutg skutečnou, uyri*te v ránrci se'lr*trasováni nebo v rámci telefonickóho

rozhovotu r centra 
' chytró karantény,

vpiptděobjeveniťpknakjep*vinnóabsolvovatt}CRtest.

V p ípadě nejasností mne neváhejte kontaktovat,

Priferu3te, prosím, kontakt e,mailem,

Děkuji za pochopení a Vaší spolupráci
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