Testování 8.11. a 15.11.2021
Vážení rodiče,
na základě „Opatření ze dne 1.11 2021, č.j.: MZDR 14600/2021/MIN/KAN“ proběhne v 8.11. a 15.11.
screeningové testování žáků AG testy. Testování se nijak neliší od předchozích, které už žáci absolvovali.
Prosíme, aby všichni přišli nejpozději v 7.15 hod., v 7.20 bude zahájeno testování ve třídách. Bylo by ale
vhodné, aby se žáci neshromažďovali po dlouhou dobu před vstupem do šaten, aby přišli ke škole až
skutečně v době 7.10 – 7.15.
Ve výjimečných případech, kde je nutná asistence, může být u žáků přítomen zákonný zástupce. Testování
pak proběhne odděleně od ostatních žáků třídy. Pokud zákonný zástupce trvá na přítomnosti u testování
svého dítěte, nahlásí to nejpozději do neděle třídnímu učiteli (kvůli organizaci testování).
Pokud je žák pozitivní, buď odchází okamžitě domů (pokud to má písemně podloženo od rodičů – zjišťovalo
se na začátku školního roku), nebo je izolován od ostatních (izolační místnost) a vyzvedne si ho zákonný
zástupce, který je v obou případech neprodleně informován. Zákonný zástupce telefonicky informuje o
výsledku AG testu dětského lékaře, který určí, co bude dál (žádanka o PCR test, izolace, karanténa…).
Škola informuje příslušnou KHS. Ta stanoví další postup školy. Vzhledem k tomu, že k testování dochází v
pondělí ihned po příchodu do školy, se při zjištění pozitivního výsledku u žáka neposílá celá třída do
karantény.
Po celou dobu, vyjma odebrání vzorku z nosu, je nutné dodržovat ochranu dých. cest (děti – chir. rouška,
dospělí – respirátor). Prosíme o použití ochrany dýchacích cest již před školou, kde se setkává větší
množství žáků. Ve vnitřních prostorách školy včetně šaten tato povinnost vyplývá již z mimořádného
opatření.
Žáci, kteří se nepodrobí testování, mohou docházet do školy, ale po celou dobu (tedy i v hodinách), musí
mít nasazenou roušku. Toto platí po celou dobu platnosti výše zmiňovaného mimořádného opatření.
Děkujeme za pochopení.
S. Ticháčková, z.řed.

Výjimky pro nošení ochrany dých. cest:
•

Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny
tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný
prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma
případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli
ochranný prostředek dýchacích cest.

