Vážení rodiče,
vaše dítě, které navštěvuje ZŠ Františka Křižíka Bechyně 8.B, bylo v kontaktu s potvrzeným případem
onemocnění COVID-19 (poslední den kontaktu 12.11.2021). Z tohoto důvodu bude Vašemu dítěti
nařízena domácí karanténa po dobu minimálně 7 dnů od posledního kontaktu s nemocným, tj. do
19.11.2021 včetně.
Žádáme vás tímto – kontaktujte telefonicky praktického lékaře Vašeho dítěte, který dítěti nařízenou
karanténu zapíše do zdravotnické dokumentace. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší
telefonické komunikace s ním, dítě se musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk
s ostatními osobami.
Na základě seznamu rizikových kontaktů poskytnutého školským zařízením bude zaslána SMS zpráva
na uvedené kontaktní telefonní číslo na rodiče s informacemi o nařízené karanténě a dalším postupu.
Pokud podle pokynů vyplníte sebetrasovací formulář, bude vašemu dítěti automaticky vystavena
žádanka na PCR vyšetření. Pokud do 6 hodin od obdržení SMS zprávy sebetrasovací formulář
nevyplníte, bude vás kontaktovat telefonicky pracovník call centra, který pro vaše dítě žádanku na
vyšetření vystaví. Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s osobou v karanténě
nemají uloženo žádné omezení. Pokud potřebujete po dobu trvání karantény u vašeho dítěte vystavit
OČR, požádejte o vystavení formuláře registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Dle Metodického návodu hlavní hygieničky ČR musí vaše dítě 5. až 7. den od rizikového kontaktu
absolvovat výtěr z nosohltanu – PCR test, tj. dostavit se na odběrové místo. Na odběrové místo je
nutné se objednat (odběrové místo Nemocnice Tábor – www.nemta.cz).
V případě negativního výsledku testu a absence klinických příznaků nemoci COVID-19 je možné
karanténu nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivní osobou ukončit. V případě, že
vaše dítě v průběhu karantény PCR test nepodstoupí, karanténa se ukončuje po 14 dnech od kontaktu.
Pokud by výsledek testu byl pozitivní, bude dítěti nařízena 14-denní domácí izolace od data odběru
s pozitivním výsledkem. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny bude
dítě bez příznaků, již bez kontrolních testů. Osobám sdílejícím společnou domácnost s dítětem bude
nařízena minimálně 14-denní karanténa s nutností absolvovaní výtěru z nosohltanu (PCR test).
Pokud se u vašeho dítěte po dobu trvání karanténního opatření objeví zdravotní potíže, zejména
v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, informujte praktického lékaře a
objednejte vaše dítě na odběr co nejdříve od vzniku zdravotních potíží.
Prosím, sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené
teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.)
kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb, a řiďte se jeho pokyny.
Při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče,
oznamte, že dítěti byla nařízena karanténa.
Potřebné informace k onemocnění COVID-19 můžete získat:
informační linka 1221
KHS Jč kraje, ÚP Tábor: 387 712 428, 433
https://koronavirus.mzcr.cz/
POZOR!
Pokud má Vaše dítě ukončené očkování (minimální lhůta 14 dní po dokončení očkování) nebo
v uplynulých maximálně 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19, karanténa se na něj
nevztahuje. Je důležité po dobu 14 dnů od kontaktu s pozitivním sledovat zdravotní stav dítěte a
v případě objevení se příznaků onemocnění COVID-19 kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost,
o této skutečnosti ho informovat a po vystavení žádanky na PCR test dítě objednat na odběrové místo
na odběr biologického materiálu. Informace o očkování nebo prodělaném onemocnění budou ověřeny
během vyplňování sebetrasovacího formuláře nebo telefonicky pracovníkem callcentra.

