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Informace pro rodiče a zákonné zástupce kmenových žáků
k testování ve školách od 22. listopadu 2021
- Testovat se bude antigenními testy SEJOY – výtěrem z přední části nosu.
- Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které probíhá dosud - s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě
nebo žák v pondělí přítomen).
- Nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního
testu, ale tuto situaci (pozitivní test) bude řešit místně příslušná KHS. Školou budou
kontaktováni zákonní zástupci pozitivně testovaného žáka, žák vyčká v izolační místnosti
do doby převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a
vyžádá si žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do školy.
- Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN,
mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve
škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.
- Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví
se do školy později (nebo i další den), provede si test pod dohledem pověřené osoby
v kanceláři školy bezprostředně po svém příchodu.
- V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen
konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit
výsledek pozitivity antigenního testu dítěte.
Jihočeské nemocnice (tedy i Nemocnice Tábor a.s.) z tohoto důvodu vyčlenily vždy
v pondělí dopoledne a stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR
testů.
Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej
chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace
termínu.
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