Rodič nahlásil škole
pozitivitu dítěte
Dítě nechodilo
do školy

⟶ Žák do školy nechodil,
byl již v karanténě
kvůli jinému členovi
domácnosti

Dítě chodilo do školy

⟶ Škola zpravidla informuje ihned rodiče žáků
o výskytu pozitivity ve třídě s tím, že zahajuje
šetření a trasování ve spolupráci s hygienou
⟶ Pokud je třída, ve které je nahlášena pozitivita
již ve škole, vedení školy osobně instruuje žáky
ve třídě (ponechání respirátorů i při výuce/
přestávky v jiný čas než zbytek školy/ oddělení
třídy na obědě/ na toaletu mohou děti při výuce)
⟶ Pozitivitu nahlášenou o víkendu řeší ředitel/
ředitelka školy ve spolupráci s hygienou

Dítě mělo příznaky

Dítě nemělo příznaky

Příklad: Dítě nebylo v pátek ve škole, protože mu nebylo
dobře. V sobotu absolvovalo PCR-test. V pondělí rodič nahlásil škole pozitivní výsledek testu.
Řešení: Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek. Škola řeší
rizikové kontakty dva dny nazpět od posledního kontaktu,
tj. ve středu a ve čtvrtek. V případě, že v uvedených dnech
probíhala frontální výuka, pošle hygiena do karantény děti,
které sedí vedle, před a za pozitivně testovaným žákem.
Kontakty jsou řešeny také při stravování, ve školní družině,
skupinové práci… tj. v souhrnu může být počet rizikových
kontaktů početnější.

Příklad: Rodiče nechali dítě otestovat před návštěvou prarodičů v neděli. Dítě bylo zdravé, ale výsledek
PCR-testu je pozitivní.
Řešení: Hygiena trasuje dva dny na zpět od pozitivního výsledku PCR-testu, tj. sobota a pátek. Dítě bylo
naposledy ve škole v pátek, tj. karanténní opatření
se dotkne spolužáků, se kterými dítě bylo v pátek
v rizikovém kontaktu.
Řešena je konkrétní situace ve třídě. Zda děti měly
frontální výuku, skupinovou... S kým seděly u oběda.
S kým se setkaly v družině apod.

Pokud dítě mělo příznaky (horečka, rýma,
kašel…), trasuje hygiena dva dny nazpět
od posledního kontaktu.

Pokud dítě nemělo žádné příznaky,
trasuje hygiena dva dny nazpět
od testu.

Škola
⟶ konzultuje situaci s hygienou a následně zašle elektronicky hlášení rizikových kontaktů
⟶ informuje rodiče ze třídy, ve které byla nahlášena pozitivita o závěrech šetření,
tj. na které dítě se vztahuje/nevztahuje karanténa
⟶ rozešle instrukce k případným změnám ve výuce třídy
⟶ Platnost ke dni 29. 11. 2021. Postupy vzešly z konzultací s řediteli škol, případné odchylky
vyplývají z místních podmínek a režimu dané školy.

Děkujeme za vaši ohleduplnost
a dodržování případných karanténních opatření.

