
PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ OD 17. 1. 2022 
A ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE  

 
1) Nové opatření k testování žáků a zaměstnanců (účinnost od 17.1. 2022)  

o Testování je povinné i pro plně očkované, nebo po prodělaném Covidu-19  během 
uplynulých 180 dní 

o Od 17. 1. 2022 bude testování zaměstnanců i žáků probíhat 1krát týdně vždy v pondělí 
(resp. první pracovní den v týdnu nebo první den příchodu do školy po předchozí 
nepřítomnosti) při dodržení pravidla pro ochranu nosu a úst až do zjištění výsledku  testu 
všech osob zdržujících se ve společném prostoru  

o Povinnost podstoupit test se nevztahuje na osoby, které podstoupily v uplynulých 24 
hodinách  AG test nebo v uplynulých 72 hodinách PCR test a tuto skutečnost doloží certifikátem 
zdrav. zařízení, které test provedlo 

 
2) Nařizování izolací a karantén (účinnost od 17. 1. 2022)  

o V případě pozitivního antigenního testu provedeného ve škole  je žák nebo zaměstnanec  
povinen  bezodkladně opustit třídu / pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test  
o v případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce žáka nebo zaměstnanec povinen tuto 
skutečnost nahlásit škole, která až v návaznosti na to v součinnosti s KHS provede trasování 
rizikových  kontaktů  
o Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem a zároveň s příznaky onemocnění  
Covid-19, a to v délce min. 5 dnů 

o Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém  kontaktu (tzn. 
úzký kontakt bez respirátoru v době dvou dnů před objevením se příznaků nebo před 
provedením testu), a to v délce 5 dnů  
o Karanténa bude při splnění stanovených podmínek (rizikový kontakt s osobou, u  níž bylo 
potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem či antigenním testem provedeným 
poskytovatelem  zdravotních služeb) nařízena ze strany KHS i osobám s očkováním (včetně 3. 
dávky) a osobám po  prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.  
 

3) Ukončování izolace a karantény (účinnost od 11. 1. 2022): 

• Izolace se ukončí  

o osobě nevykazující příznaky onemocnění Covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne 
odběru prvního pozitivního testu (ukončovací PCR test se neprovádí) 

o osobě, která po pozitivním výsledku AG testu provedeného poskytovatelem zdravotních 
služeb podstoupila konfirmační PCR test s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží 
(izolace se ukončí ke dni obdržení negativního výsledku PCR testu) 

o u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění Covid-19 izolace trvá po dobu výskytu  
klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná  osoba 
příznaky onemocnění nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak, 
přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního 
testu a ukončuje se bez provedení PCR  testu 



o osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2  bez 
výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad  rámec 
mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest 

• Karanténa se ukončí  

o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba,  u 

které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí  

doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to  následujících 5 

dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu 

dýchacích cest  

o v případě projevu příznaků onemocnění Covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu 

s potvrzeným případem onemocnění covid-19  se této osobě nařídí absolvovat PCR test a v 

případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace 

 

 


