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Co clětat, Jrrrkurl ie w sleclek PCR tegtrr pozitiwní?
Pokud je v sledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktuite praktického léka e pro děti a dorost. Následně vás bude

kontaktoyat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní v sledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná

o testování ve škole nebo nap íklad nákazu v rámci rodiny.

Go se sltalre, když vrricle spolužákowl prrzltlwní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se iiž nez častní v uky, Ostatní ve škole z stávajÍ.

Pokud je někter z žák pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá t ída trv. režim test-to-stay. Tg znamená, že každii den podstoupí vŠichni

spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy p vodně antigenně politivní dítě obdrží negativní v sledek PCR testu. Pro celou t ídu v tu dobu platí speciální reŽimová

opat ení - nošení roušky u žák mladších 'l5 let, nošení respilátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, p i jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou

oddělené od dalších žák .

Go lrude následovat, kcltž se waše rlítě pcrtká we škole
s pozitiwnírn na cowicl,t9?

Vaše dítě se m že ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní v sledek PCR testu. Pokud škola p edá všechny pot ebné iníormace

krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, na ízení karantény a instrukce k PCR testu,

Už není t eba sebetrasování, ani neočekávejte teleíonát z trasovacího centía"

Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS rprávu s v rvou k sebetrasování.

V takovém p ípadě prosíme, využijte možnost sebetrasování, vriznamně tím urychlíte cel proces.

:; ffiffi
|,1! \i|:i'it, i\l íVl,) Ái]ir ,\\l(]: i t,.1i t,.,i,i, i

{í: :i|-i t il i: l,t jt\1.1|i \,

c NTRÁLNí
Řípíc í rÝnc
ť#Vln-l Ť

t\. J _::,.

í \,n š*""*

|\r-''


