Vážení rodiče,
ve školském zařízení, které navštěvuje Váš syn/dcera, se vyskytlo onemocnění Covid-19.
V případě, že bude Váš syn/dcera vyhodnocen jako osoba v rizikovém kontaktu s osobou
pozitivní na Covid-19, budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž
zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření.
Zdržujte se proto, prosím spolu s Vaším synem/dcerou doma, omezte kontakt s dalšími
lidmi a vyčkejte, budete z naší strany telefonicky kontaktováni.
Zaměstnanci KHS Vás informují o kontaktu Vašeho syna/dcery s pozitivní osobou, a dále o
tom, že do 5 dnů od rizikového kontaktu s touto osobou musí absolvovat test (RT-PCR), tj.
dostavit se na odběrové místo, které si sami vyberete (seznam odběrových míst na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví). Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická
žádanka. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje Vašeho syna/dcery
(bydliště, rodné číslo, pojišťovnu).
Dále budete informováni, že Váš syn/dcera bude v karanténě, jejíž délka se počítá 10 dnů od
rizikového kontaktu s pozitivní osobou.
Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.
Pokud první test RT-PCR bude negativní, pokračujete v nastavené karanténě. Na konci
karantény Vám Váš PLPDD vystaví elektronickou žádanku na další test RT-PCR. Pokud bude
i nadále negativní, karanténa bude ze strany PLPDD ukončena.
Pokud by první nebo druhý test RT-PCR byl pozitivní, musí Váš syn/dcera setrvat v izolaci,
tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 10 dní od data zjištění
pozitivity. Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě. Dále budete vyzváni
k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém
kontaktu a zaměstnanci KHS s těmito osobami následně provedou epidemiologické šetření.
V případě, že po 10 denní izolaci bude Vaše dítě min. 4 dny bez jakýchkoli příznaků
onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky
přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma
doléčit dokud příznaky nepominou.
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