Důležité informace pro rodiče žáků a studentů

Vážení rodiče,
Pokud bylo vaše dítě v kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na onemocnění Covid 19, je
nezbytné, abyste o tom neprodleně informovali kromě jeho ošetřujícího lékaře i zástupce školy,
kterou vaše dítě navštěvuje.
Provedení odběru a vyšetření na Covid 19
Protože existuje možnost, že se může také nakazit, je nezbytné absolvovat vyšetření na Covid 19.
Kontaktujte proto ošetřujícího lékaře vašeho dítěte (telefonicky nebo mailem), aby zajistil provedení
příslušného vyšetření. Lékař vyšetření objedná na spádovém odběrovém místě a informuje vás, kdy a
kam se máte k provedení odběru dostavit. Odběr bude proveden jednorázovou štětičkou, která se
zavede do nosu, případně i do krku, protože virus se množí v buňkách sliznice horních dýchacích cest.
1 – 2 hodiny před testem nemá jíst, pít a čistit si zuby.
Výsledek testu se dovíte prostřednictvím SMS zprávy, případně od ošetřujícího lékaře, který vyšetření
objednal.
Pozitivní výsledek testu: dítě je nemocné, lékař ho pošle do domácí izolace na dobu 10 dnů a do
vymizení případných klinických příznaků. Pokud bude dítě 10. den od pozitivního testu nejméně 3
dny zcela bez klinických potíží, bude prohlášeno za uzdravené a může zpět do kolektivu. Osoby, které
s ním žijí ve společné domácnosti (rodiče, sourozenci), musí na testy a do karantény v délce 10 dnů.
Negativní výsledek testu: dítě je zatím zdravé, nicméně riziko onemocnění stále trvá – bude trvat po
dobu inkubace nemoci- proto bude muset do karantény, kterou rovněž vystaví jeho ošetřující lékař.
10. den karantény se bude test na Covid 19 opakovat, v případě negativního výsledku se karanténa
ukončí a dítě může zpět do kolektivu.
Protiepidemická opatření ve škole:
Třída, ve které bylo u některého z žáků prokázáno onemocnění, bude uzavřena po dobu 10 dnů a děti
budou doma v karanténě. Pokud bude onemocnění prokázáno u učitele, v karanténě budou všichni
žáci, se kterými byl v epidemiologicky významném kontaktu a rovněž pedagogové, se kterými úzce
spolupracoval (sdílel pracoviště, kabinet apod.). V prostorách školy bude provedena plošná
desinfekce. O protiepidemických opatřeních na škole budete informováni zástupcem školy.

V případě nejasností se obraťte na zástupce školy, který vám sdělí potřebné informace
Telefonní kontakt: Mgr. Zdeněk Žanda, 775 318 429

