
 
NAŘÍZENÍ KHS ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 25. 11. 2021 

 
Žáci a pedagogové, kteří byli ve škole 18.– 22. 11. 2021 a kteří přišli do rizikového 
kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se 
karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého 
pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 25. 11. 2021. 
 
Vzhledem k tomu, že někteří žáci byli v kontaktu 18. nebo 19. 11. a karanténa s 
testem by jim  mohla končit již 25. nebo 26., což již nestihnou,  
 

NAŘIZUJI PRO VŠECHNY KARANTÉNU MIN. DO 29. 11.,  
MUSÍ ABSOLVOVAT TESTY PCR. 

ČEKAJÍ NA VÝSLEDEK TESTU DOMA!!!! 
 

 a) Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu 
splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve 
škole, nejdříve však 29. 11. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne 
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (pošlou formou sms 
vyučujícímu) 

 

 b) nebo až po 14 dnech, tj. 06. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS – CoV-2.  
 

Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7. dni. Doba karanténních 

opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami. 

 

 Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne                              
22. 11. 2021/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak 
po 7 dnech. 
 
 

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ SE NETÝKÁ OSOB S PLNĚ UKONČENÝM 
OČKOVÁNÍM, OSOB, KTERÉ PRODĚLALY LABORATORNĚ POTVRZENÉ 
ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V UPLYNULÝCH 180 DNECH A TYTO OSOBY NEJEVÍ 
ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, PŘESTO OBDRŽÍ SMS 
SAMOTRASOVACÍ ZPRÁVU..  
 

PhDr. Hana PLACHÁ, odborný rada 
Vedoucí protiepidemického oddělení 

KHS Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem 
Územní pracoviště Děčín 

Březinova 3 Děčín 1 
tel. č. 477 755 260 

 
 
 
Očkovaní žáci budou vzděláváni formou distanční výuky, a to z důvodu 
prevence šíření vzájemné nákazy. Vzhledem k tomu, že se jich PO VYPLNĚNÍ 
samotrasovací zprávy netýká karanténa, mohou odebírat obědy ve školní jídelně 
(přes okénko do jídlonosičů, v respirátoru, OBĚDY SI MUSÍ PŘIHLÁSIT), to se 
týká i žáků po splnění podmínky v bodu a) – prozatimní rozhodnutí ředitelky 
školy 
 


