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Základní škola Zásmuky, okres Kolín, na adrese Komenského nám. 94,28t 44 Zásmuky -
na ízení karantóny pro vybrané žáky 8. t ídy
Z drivodu p ímého kontaktu s osobou, u které byla dne 29.11.2a21 potvrzena infekce nov;m typem
koronaviru, jsou na ízena karanténní opat ení pro děti a personál navštěvující Základní školu
Zásmuky, okres Kolín, na adrese Komenského nám. 94, 281 44 Zásmuky. Epidemiologickl m
šet ením bylo stanoveno datum posledního kontaktu nemocnou osobou na den 26.1,1.2a21r"

Na Yás, nebo Vaše dítě se kvrili této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platnych od
25.10.202l bude trvat miniwt}g 7 dní ode dne posledního kontaktu nemocnou osobou, tj.
minimálně do 03.12.202l vč9tně. Do uvedenéhcl data a zároveň do obdrženi zprávy o negativním
lrysledku PCR testu na on mo nění COVID-I9, je t eba, aby Vaše dítě dodržovalo karanténní
opat ení a zdrželo se jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské za izení!!|.|.|.
Karanté{rní opat ení se yztahuiipouze na Vašeho notomka. Rodina by ale měla dle vlastniho
zvětženi zavést pat ičná opat ení, zejména pak nep ijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v
karanténě nenavštěvovato v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinťokci a podobně.

Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-I9
je pot eba Yaše dítě nechat otestovat PCR testem na p ítomnost viru AR -CoV-2, a to mezi

. a 7. dnem (01.12.2021 - 03.12.2021) od posledniho kontaktu s pozitivní osobou. Do
školského zaíizení a na ve ejnost m žo Vaše dítě vstoupit x* p* *trc rž*xl x*gnt vm *xei

vysleclktl *xtw * e*{r*veň p* *;rlyxutí mi*llxx x 7 ei*mxi kxx"Nxt m3,, tedy nejd íve po
03.12.2021, za p edpokladuo že nebude vykazovat žádné p íznaky onemocnění COWD-l9. V
p ípadě, že se v pr běhu na ízen ch karanténních opat ení objeví p íznaky onemocnění
C()VID-l9, je následně povinnó absolvovat PClš tc t.

Kprovedení testu mrižete využít $"S,b, "xrx __ffii,,**__* l M_xq *gx"iqq,_K .,i_{^x.x. Žižkova 146,
28a02 Kolin.,&*xig re,s "_s&'}t }. .lťs {{ j-}-,Ť:" 3,
Nebo si mrižete vybrat jakókoli odběrové místo ze eznamu odběrovych míst uve ejněnych na
strrinkách https;/lki:ronp_l:ir s. {er,. x{gEzna :{}{lbEr{}yych:ccn!*1,1.

V blízké době obdržíte SM zpráw s informaci, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou
pozitivně testtrvanou na onemo nění COVID-I9. E-žádanku na PCR test si mťržete vygeneťovat
sami formou sebetrasovtíní pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo m žete vyčkat na
trasování pomoci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rilmci kterého Vám rovněž
mriže b t vystavena e-žádanka na PCR test.
Zkontaktujte, prosím, ošet ujícího léka e Vašeho dítěte, kter; Vám mriže vystavit žádanku na te t.
Jako podkiad Ř vydaní p islušn}ch dokumentťr mťržete použít i tento e-mail. Inťormace o OČR
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včetně f,ormulaře "zádost o ošetřovné oři péči o dítě z důvodu uzavření školského / dět§kého
zařízení (školy)" jsou k dispozici na webu: httpg/{w§ry.cssz,gťwebi{;ť-losett§vneŤa.zahpjEni."
nqyebo:ski}lr}ihs_:r{}ktl:se:qt§,§ílardne:rit*i:§§kqn§tn:o:nqmacengke$-pqji*!gni

P*k*el Vx§* <Jitř b3,1*l již v rNinu!*sti puxitivnč tesi*vá;r*r §}á *l}s}ťx}§xčni ťůVl§-lS, x *dg drre
testováni x*xplyn*l* víc* *r:ž 1§{} dní. a riir*lve§ rr*vykxxal"}e g*ř§xNaky $x*mgen§xt§ C$YI§-§§,
}<rir**t*nní *pxtř*ni nni pr:vinn*st abso}v*vat FťK test. s* n* nčj n*vrtxhr$i a rnůže t*riy ** xak}adni
škoi,v *ad*l* do*hazet" Txtc skutečn*st sděite" prosim" v*deni z:tkladní §kel}y" a dáie §ttr skutečn*st
vyřiďt* v rártrci sebelrasov*ni nebo v rámci teleťbniekéhqr r*zh*v*ru r cťntťá Chytrá kararrtény"

Kara*t**ni rrpxtřenf ani p*vinn*st ab**lvclv§t §}ťK tť§t §* na Va** cíit* neveta}rují, p*kud má
vystxl,*xý **xitjkát MZ ČR. * pr*vec!*ném §;*mp!*tním ;:čkcrvání pr*ti rrnexl'r**nční COV§§-lS a t:d

xp!ikx** p*sledni eiávky *plynul* k dat* ptlsied*{htl kont*,}itu s p*zitivní *snlr*u rrejm*ně 14 dní, x
xt*rq:vtlň xx*vykxx*jc přix*xky s}x*§}$ex§§}§ C$§}§-nS . Tutei sk*tečnost *dčlt*, prr:sír*, v*d*xí
xáklat§ní šk*ly, a c§á}* txt* skut*čťls§t v},§ďte v rámei s*!:*traxování neb* v rámgi t*leťclnickéhcr
r*xh*t *}rx x **ntra ťh3ltr* kxrantdr:y,
Y připx*lě ahj*v**í s* př§xxxki} j* p*v§nxó xbs*§velvat PCR t*st"

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.
Preferujte, prosírn, kontakt e-mailem,

Děk$j i na pnc}ropenf a Vaší speiluprá*i Kn*j*kň hygi*nickň shmi**
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*ttrt**ďk*}ro ki'rrie s* sírji*rlt v rr*r**

ťl;r*mní 5:rautivištr:,. Klllír,r*
ťl, ;mťclvtr x'xn*r;t i,{,t

2ffi{} {}? Kq}}ir"} ,"í^,.o"Ť /{*ru Mď,í
pavla patricie Baková
odborn referent ochrarry a podpory ve ejného zdraví
oddělení hygieny dětí a mladistv}ch pro okresy Kolín a Kutná Hora
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