
E-mail ze dne 6. 12. 2021

Dobrý den, 
vzhledem k pozitivní  diagnóze  COVID-19 u pedagoga Jany Mikulové Vám zasílám informaci,  že  všichni  žáci  a 
pedagogové, kteří s ní byli v rizikovém kontaktu přítomni (bez respirátoru/bez řádné ochrany dýchacích cest) ve 
škole ve dnech od  30. 11. 2021 do 2. 12. 2021 byli vyhodnoceni jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni 
uvedeni do karantény. 

Poslední den kontaktu je 2. 12. 2021, případně dny předchozí      ode dne 30. 11. 2021 (dle evidence docházky).  

Karanténu není nutné nařizovat v     případě epidemiologicky významného kontaktu s     COVID-19 osobou:  

U osob, které již prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření  
Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné klinické příznaky onemocnění COVID- 19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru  
SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

U osob, které nejeví žádné klinické příznaky onemocnění, podstoupily očkování a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, s tím,  
že u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") nejméně 14  
dní, nebo
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nemá žádné příznaky  
onemocnění COVID-19. I přes nenařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav a v případě projevu klinických  
příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře a podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

I  přes  nenařízenou  karanténu  je  v následujících  14  dnech  nezbytné  hlídat  zdravotní  stav  a v případě  projevu 
klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Prosím Vás tedy o bezprostřední kontakt     a předání     informace  ,     výše uvedeným rodičům dětí a případně Vašim   
zaměstnancům, kdy je cílem zajistit,  aby uvedené osoby zůstaly doma a     postupovaly dle pokynů, které Vám   
zasílám  přílohou.  Prosím  o  jejich  bezprostřední  distribuci,     včetně  poskytnutí  informace  o  dni  posledního   
kontaktu s     pozitivní osobou.  

Současně přílohou zasílám tabulku k vyplnění údajů osob, které ve výše uvedeném rizikovém dnu přišly v rámci  
pobytu  ve  Vaší  škole  do  rizikového  kontaktu  s  výše  uvedenou  pozitivní  osobou  a  bude  jim  nařízena 
karanténa.     Tabulku s vyplněnými údaji zašlete zpět na email     skola@khshk.cz  

Karanténa je nařizována v minimální délce 7 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza 
koronavirem. V průběhu karantény je POVINNOST     podstoupit RT-PCR test, a to vždy nejdříve 5. den od posledního kontaktu s 
pozitivně testovanou osobou. V případě negativity RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se nejdříve 
po uplynutí 7 dnů karanténní opatření ukončí. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí 
RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního dne kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkuji za spolupráci. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Věra Praislerová

KHS Královehradeckého kraje
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