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Pokyny k testování – MŠ
Od 12. 4. 2021 je možná přítomnost dětí na předškolním vzdělávání za podmínky negativního výsledku
testu na SARS-Cov-2.
Dítě bude vpuštěno do budovy školy pouze za splnění alespoň jedné z podmínek níže:
1) Dítě má potvrzení vydané zdravotnickým zařízením o absolvování tzv. PCR testu s negativním výsledkem
ne starší než 48 h.
2) Dítě má potvrzení vydané zdravotnickým zařízením o absolvování antigenního testu s negativním
výsledkem ne starší než 48 h.
3) Dítě si provede samotest před vstupem do budovy školy (pokaždé v určených intervalech), přičemž
výsledky testů musí být negativní.
4) Dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 dnů – rodič přinese čestné prohlášení o prodělaném onemocnění a doloží k
němu SMS, kterou byl informován o pozitivitě.
5) Dítě má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Dětem asistuje při testování zákonný zástupce (účast zákonného zástupce nutná).
Pracovníci školy u testů neasistují, pouze vydávají organizační pokyny a dohlížejí na validitu samotestů.
Zákonný zástupce, který nesouhlasí s testováním svého dítěte, zajistí vzdělávání dítěte doma a dopředu
informuje o důvodech nepřítomnosti učitele obvyklým způsobem.
Průběh testování
Prostor pro testování je vyhrazen v budově školy. Testování začne v 7:15 a předpokládaný konec je v 7:45
Testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Testování bude probíhat po skupinkách, a to v pořadí, v jakém děti přijdou k místu testování.
Asistující zákonní zástupci a děti jsou povinné dodržovat rozestupy zajišťující snížení rizika přenosu virů a
zajišťující dostatek soukromí pro samotest.
Po celou dobu přítomnosti v areálu školy mají děti chirurgickou roušku nebo nanoroušku nebo respirátor
(min. FFP2), zákonní zástupci respirátor (min. FFP2). Děti si mohou roušku sejmout až po potvrzené negativitě
a poté, co bude odvedeno pedagogem do jiné místnosti.
Před testováním si děti i zákonní zástupci vydezinfikují ruce. Zákonní zástupci obdrží jeden pár
jednorázových rukavic pro účel testování. Poté dítě obdrží testovací sadu a odchází k testovacímu místu, kde
provede samotest a po jeho skončení se ohlásí.
Evidenci výsledků zajistí určený pedagog a dohlédne na to, aby dítě použitou test. sadu a její zbytky vhodil
do připravené nádoby.
Po úspěšném absolvování testu s negativním výsledkem a jeho zaevidováním vyčká dítě pokynů ped.
pracovníka, zákonný zástupce opouští prostory školy.
Vyjde-li dítěti pozitivní test, vedení školy vystaví potvrzení o konaném testu a zákonný zástupce odvede své
dítě domů. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
V Loděnicích 9. 4. 2021
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