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Testování žáků od 17. 1. 2022
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování ve školách
celé ČR.
Kdo se bude testovat
- všichni žáci prezenční výuky se budou muset testovat na přítomnost COVID – 19 v období od
17. ledna 2022 1x v týdnu, a to vždy v pondělí
- testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání
nemoci
- testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 24 hod. u Ag testu
a 3 dny u PCR testu, a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Žák, který se nebude testovat:
-

má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
nesmí zpívat (pouze při odstupu 2m)
při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici, popřípadě dodržovat rozestup od
ostatních osob 1,5 metru, včetně jídelny.

Kdy bude testování probíhat
- testování všech žáků bude probíhat 1. vyučovací hodinu ve třídách 17.1. a každé další
pondělí, popřípadě při prvním příchodu do školy
- žáci ranní družiny se budou testovat v rámci ŠD.
Jak bude testování probíhat
- testování bude probíhat v kmenových třídách
- k samotestování se použijí antigenní testy s výtěrem z přední části nosu
- žáci 1. – 2. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené
osoby, testování probíhá v tělocvičně školy, v době od 7:35 do 7:50, při příchodu budete
instruováni
Co následuje při zjištění pozitivního žáka
- pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k vyzvednutí
žáka a zajištění PCR testu, o výsledku testu informuje okamžitě zákonný zástupce školu
- zbytek třídy zůstává ve škole, další kroky řídí KHS.
-

nařízení karantény – není ještě vládou upřesněno - při rizikovém kontaktu s osobou, u níž
bylo potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem či Ag testem provedeným poskytovatelem
zdravotních služeb, bude KHS nařízena karanténa i osobám s očkováním (včetně 3. dávky) a
osobám po prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech

V Českých Budějovicích 13. 1. 2022
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