TESTOVÁNÍ V PALACHOVCE - MANUÁL PRO RODIČE
S návratem dětí a žáků do škol je spjato jejich povinné testování na přítomnost antigenu SARS-CoV -2.
Budeme používat neinvazivní testy z přední části nosu Lepu medical.
Zde několik bodů, jak to bude probíhat u nás, v Palachovce:
Průběh testování:














Do školky/školy nemůže být přijato dítě s příznaky akutního infekčního onemocnění.
Testování bude uskutečňováno vždy v pondělí a ve čtvrtek – pokud dítě daný den chybí, bude
otestováno v den, kdy přijde do školky/školy.
Testování bude probíhat za aktivní účasti zákonných zástupců, případně jiné, jimi pověřené
osoby (pověření musí být v písemné podobě).
Po příchodu do školky/školy si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce.
Doprovázející má po celou dobu nasazený respirátor.
Po převléknutí dítěte vejde doprovázející s dítětem do třídy, kde vyplní kontrolní seznam
příznaků a dál bude instruován pedagogem.
Usadí dítě k danému stolečku a dostane testovací sadu – tyčinku a kartu.
Zákonný zástupce provede odběr z přední části nosu dítěte– v každé nosní dírce 5 x otočí
štětičkou.
Tyčinku prostrčí do karty a pedagog zakápne 6 kapek roztoku.
Rodič otočí tyčinkou 2 x doprava a 2 x doleva a slepí kartu k sobě.
Čeká s dítětem na místě 15 minut.
Pedagog vyhodnotí test…. pokud je test negativní, rodič odchází, dítě se zapojí do kolektivu;
pokud bude neprůkazný, musí se opakovat.
Opět dezinfekce rukou.

Pokud bude test pozitivní:
 Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku.
 Při pozitivitě v pondělí, rodič odchází s dítětem domů a kontaktuje ošetřujícího lékaře. Po
testování PCR testem s negativním výsledkem – potvrzení nutno doložit ve škole - dítě může
do školy, pozitivní výsledek rodič neprodleně ohlásí vedení školy.
 Při pozitivitě ve čtvrtek je postup stejný, ale do karantény odchází všechny děti, které s ním
přišly během předchozích 2 dnů do styku (rodiče budou okamžitě kontaktováni a
informováni) a čekají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného dítěte. Pokud bude
negativní, vrací se celý kolektiv do školy/školky.

Povinnost testování:






Mají všechny děti s výjimkou těch, které prošly Covidem (od pozitivního PCR testu nesmí
uběhnout déle než 90 dní) – toto je nutno doložit lékařskou zprávou, případně vyjádřením
laboratoře písemnou nebo elektronickou formou.
Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Zákonný zástupce má možnost testování odmítnout, v tom případě do školy/školky dítě
nemůže, zůstává doma a bude omluveno. Bude dostávat domácí úkoly.

Podrobné informace, instruktážní videa je možné najít zde: testovani.edu.cz

