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PŘETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PCR TESTEM

Naše škola opět ve spolupráci se společností Dolor Consilium s.r.o. nabízí
pozitivně testovaným žákům v rámci povinného antigenního testování
otestování plivacím PCR testem po absolvování antigenního testu.

Podmínkou pro vykonání testu je ústní souhlas rodiče s testem při oznámení
pozitivního výsledku antigenního testu a podepsání souhlasu s provedením testu
při vyzvedávání pozitivního žáka.

Zároveň Vám v odpoledních hodinách přijde SMS s ežadankou na PCR test, na
kterou již nereagujete.

Výsledky „našeho“ PCR testu Vám přijdou v nočních hodinách. Prosíme Vás
o pružné zaslání výsledku třídním vyučujícím pro případné zaslání pokynů
spolužákům ještě před nástupem na páteční výuku (v ideálním případě).

DALŠÍ POSTUP SE TŘÍDOU V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU
ANTIGENNÍHO TESTU

Třída nastupuje do režimu Test-to-stay:
● Každý žák (včetně platných O-N) se musí testovat antigenním testem každý den při

nástupu na vyučování (předpokládáme pouze v pátek) do doby, kdy původně
antigenně pozitivní žák obdrží výsledek PCR testu a výsledek oznámí škole.

● Platí povinnost nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u žáků
starších 15 let po celou dobu výuky (včetně vyučovacích hodin).

● Žáci využívají oddělenou toaletu.
● Při jídle mají rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních.
● Režimově se minimalizují kontakty s žáky jiných tříd.

Tento režim končí u skupiny žáků po oznámení výsledků konfirmačního PCR testu
u pozitivně testovaného žáka:

○ V případě negativního výsledku potvrzovacího testu žáci končí režim Test-to-stay
a přecházejí do běžného režimu.

○ V případě pozitivního výsledku škola provede konzultaci s KHS a sestavuje
trasovací seznamy, které odesílá do systému CFA. Do seznamů se zahrnují
všichni žáci, kteří přišli do kontaktu s pozitivní osobou dva dny zpětně od data
testování (úterý–středa). Do seznamu škola uvádí všechny spolužáky včetně
uplatňujících (O-N). Rodičům žáků s platným O-N má následně přijít SMS
s oznámením o ukončení trasování a nenařízení karantény. Rodičům žáků bez
O-N přijde následně SMS s nařízením karantény a vystavením ežádanky.

○ Žáci s platným O-N nastupují na běžnou výuku, žáci bez platného O-N zůstávají
doma v karanténě.
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