
Dobrý den,  

 

Vaše dítě bylo ve dnech 10.1.  – 11.1.2022 přítomno v Základní škole Velvary, kde přišlo 

do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.  

  

Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat 

minimálně 5 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 

16.1.2022 včetně.   K ukončení karantény již není potřena negativní výsledek PCR testu. 
Do výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími 

osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na 

Vašeho potomka. 
    

V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu 

s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 a je v karanténě.  

 

Doklad o ošetřování člena rodiny Vám potvrdí školské zařízení. Jako podklad k vydání 

příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. Informace o OČR včetně formuláře 

"Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení 

(školy)" jsou k dispozici na webu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-

noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni 

Potvrzení o OČR Krajská hygienická stanice nevydává. Při vyplňování on-line 

trasovacího formuláře nezaškrtávejte žádost o e-neschopenku. 
 

Karanténní opatření se na Vaše dítě nevztahují, pokud má vystavený certifikát MZ ČR o 

provedeném kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední 

dávky uplynulo k datu posledního kontaktu s pozitivní osobou nejméně 14 dní. 

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode 

dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění 

COVID-19, karanténní opatření se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále 

docházet.  

 

Děkuji. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.  

 

Preferujte, prosím, kontakt e-mailem. 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den 

 

Martina Dragounová 
Odborný referent v oddělení dětí a mladistvých 
pro okresy Kladno a Rakovník 
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gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno 
tel.: 312 292 022 
fax: 312 292 019 
email: martina.dragounova@khsstc.cz  
www.khsstc.cz 
ID datové schránky: hhcai8e 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni
mailto:martina.dragounova@khsstc-kl.cz
http://www.khsstc.cz/

