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Dobrý den, 

v rámci trasování bylo prokázáno, že Vaše dítě bylo přítomno dne 16.02.2021 v mateřské škole 
na adrese: Čistá 183 při Základní škole a mateřské škole Čistá, se sídlem: Čistá 77, 294 23 Čistá, 
IČO:  75034310, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19  
  
Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ze dne 24.09.2020, Č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN 
s účinností ode dne 25. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání (dále jen „mimořádné opatření“) 
se na Vaše dítě vztahuje karanténa, která bude trvat  10 dní od doby posledního kontaktu 
s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně do 26.02.2021 včetně.   
 
Zároveň je potřeba, aby Vaše dítě podstoupilo  RT-PCR test, a to mezi 5. a 7. dnem 
od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, nejpozději 
však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 26.02.2021 včetně.    
 
Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může vystavit žádanku na test 
a také doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete 
použít i tento e-mail. 
 
V nejbližší době Vás bude kontaktovat hygienická stanice prostřednictvím telefonického rozhovoru 
z centra Chytré karantény, v rámci kterého bude také možné vystavit Vašemu dítěti elektronickou 
žádanku na RT-PCR test na onemocnění COVID-19. 
 
Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku RT-PCR testu 
na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami 
a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho 
potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména 
pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti 
intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně. 
  
Testování všech osob, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, 
nařizuje mimořádné opatření. Bod 4 uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů 
se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu s osobou pozitivně testovanou 
na onemocnění COVID-19, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob 
(bez příznaků onemocnění) bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.  
 
Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test 
nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. 
v podobě nedostatečné kapacity laboratoří.  
 
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test 
provést a u koho nikoli.  
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Důsledné provádění testování osob v karanténě umožní odhalit další případné infikované osoby, 
izolovat je a vyhledat jejich další kontakty. Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření 
epidemie onemocnění COVID-19. 
 
Do školského zařízení může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku testu, 
dále nejdříve po uplynutí desetidenní karantény, tedy po 26.02.2021 (poslední den karantény), 
za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. 
  
Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19 
a od prokázaného onemocnění neuplynulo více než 90 dní a zároveň nevykazuje příznaky 
onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat RT-PCR test se na něj 
nevztahují a mohou tedy do mateřské školy nadále docházet. Pokud tuto skutečnost vedení 
mateřské školy nezaznamenalo, např. v případě prodělání onemocnění v době vánočních prázdnin 
a podobně, bude nutné na tuto skutečnost vedení MŠ upozornit a případně i doložit – například 
SMS zprávou o pozitivitě dítěte nebo alespoň čestným prohlášením zákonných zástupců dítěte. 

V případě výskytu nového pozitivního výsledku v kolektivu, může být karanténa Vašeho dítěte 
prodloužena. O prodloužení karantény budete informováni. 

Další praktické informace naleznete zde: 

 

 

 

 
Ing. Pavla Cihlářová  
 
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých 
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav   
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