TESTOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLCE OD 12.4.2021
Vychází z : Manuál - testování - duben 2021 (edu.cz)
S účinností: od 12.4.2021
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Testování je určeno pro
Dítě, které se účastní prezenčního vzdělávání – (je přítomno ve školce)
K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění
Dítě, které se neúčastní testování nemůže plnit prezenční vzdělávání - (být přítomen ve školce)

Podmínky testování dítěte
Testování bude probíhat ve školce 2 x týdně antigenním testem (pondělí a čtvrtek)
Nebude-li v tyto dny dítě ve školce, bude se testovat v den, kdy nastoupí a následně po dvou
až třech dnech (např. úterý, středa, pátek)
Test provádí rodič za dozoru zaměstnanců školky
Testy jsou zakoupeny MSMT, distribuce zajištěna MHMP a následně škole doručeny našim
zřizovatelem MČ Praha 4

Testování dítěte se neprovádí v případě, že:
Rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu svého dítěte nebo negativní výsledek POC
antigenního testu svého dítěte provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.
Dítě mělo onemocnění COVID a izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření MZ
upravující nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem

Vyhodnocení testu s pozitivním výsledkem
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Školka vydá rodiči potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno
Dítě nenastoupí na prezenční vzdělávání
Rodič telefonicky informuje dětského lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronicky žádanku k vyšetření
Dítě se může vrátit až v případě, že rodič předloží negativní výsledek konfirmačního testu
RT-PCR nebo po skončení povinné izolace
Potvrzení o ukončení izolace vydává lékař dítěte
Děti ze skupiny, které byly předchozí 2 dny v kontaktu s dítětem, které mělo pozitivní výsledek
testu, nemohou být přítomny ve školce do té doby, než dítě s pozitivním AG testem bude mít

výsledek konfirmačního testu RT-PCR. Výsledek tohoto testu nám rodič musí nahlásit.
V případě, že bude výsledek testu TR-PCR negativní, ostatní děti se mohou vrátit do školky
(včetně dítěte s pozitivním AG testem). V případě, že bude test pozitivní, školka bude
informovat HSP.
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Organizace testování ve školce
U hlavního vchodu budou pověření zaměstnanci školy postupně vpouštět rodiče s dítětem
Rodič obdrží testovací sadu a instrukce o tom jak test používat
Do výsledku testu zůstává rodič i děti v chodbě na místě, které jim zaměstnanci určí
Je třeba dodržovat pravidla rozestupů 1,5 m
Rodič přichází s ochranou úst – respirátorem min. třídy FFP2
Předpokládaná doba potřebná pro výsledek testu 15-20 min
Čas testování 6 30- 8 30

Praze dne 8.4.2021

Vypracovala Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ

