
Informace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  pro 
Mateřskou školu Brandýs nad Orlicí  -  karanténa osob v epidemiologicky významném 

kontaktu s covid pozitivní osobou  (šetření 7.1. 2022) 
Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní (a nesplňují podmínky pro výjimku 
z karantény), bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi 
dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (6.1.2022) s pozitivně testovanou 
osobou, tj.  minimálně do 13.1.2022 včetně, maximálně do 20.1.2022  včetně.  Délka 
karantény se bude řídit dle informací níže: 
Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí  5. – 7. dne od posledního 
kontaktu (6.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-
2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od 
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 13.12.2022 včetně. 
Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu 
s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit. PCR test je tedy vhodné podstoupit 
v termínu 11.1.—13.1.2022, resp. do 16.1.2022. 
V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat 
do 20.1.2022  včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví 
klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test. 
Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT – PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2  v rozmezí  5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou,  mohou tento test podstoupit  i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 
8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické 
příznaky onemocnění COVID-19,  karanténní opatření ukončí. 
O nařízení karantény  je třeba informovat praktického lékaře pro děti a dorost/ praktického lékaře. 
Lékaře je třeba kontaktovat též v případě výskytu klinických příznaků/potíží. 
Elektronickou žádanku na RT - PCR test je možné si vystavit v rámci vyplnění sebetrasovacího 
formuláře v systému chytré karantény (po obdržení sms zprávy o karanténě vyplňuje zákonný 
zástupce sám). Zákonní zástupci žáků se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí 
vyšetření na Covid 19 (rodiče sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové 
stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné 
číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek. 
 


